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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — ia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, u!, Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja3 

WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 
WARSZAWA — Fa, Księgarni Kol, „Rack; t 

BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Butet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckjego — A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Poiesje) — Księgarnia K, Malinowskįego, 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzimierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
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Afisze na kioskach 
Na gazeciarskich kioskach w Wilnie 

naklejone są żółte papiery z wezwa- 
niem: „Czytajcie „Ze Świata”, a potem 
następuje treść ostatniego numeru tego 
dwutygodnika, poświęconego „nauce, li- 
teraturze i sprawom społecznym* Przy- 
znam się, że te ogłoszenia, rozklejane w 
biały dzień, robią na mnie to same wra- 
żenie, jak to, gdybym, powiedzmy, wy- 
jechał autem na spacer szosą niemen- 
czyńską i spotkał: wyjeżdżające z lasu 
kojrańskiego patrole czerwonych koza- 
ków, zdążające ku Pośpieszce. Kilku 
kozaków nie stanowi jeszcze armji, i 
może nawet nie stanowi natychmiasto- 
wego niebezpieczeństwa, ale pojawieni= 
się nieprzyjacielskiej kawalerji pod Wil- 
nem byłoby w każdym razie symptoma - 
tyczne i dawałoby do myślenia. W roz- 
klejaniu afiszów „Ze Świata”, propagan- 
dowego czasopisma Kominternu, upa- 
truję niezrozumiałą dla mnie zmianę 
polityki naszych władz bezpieczeństwa. 
Dotychczas debit bolszewickich pism 
był zakazany. Na dworcu w Berlinie, 
na ulicy w Gdańsku można swoboinie 
kupić „Izwiestja', my w Wilnie otrzyiiiu-- 
jemy to pismo do redakcji na mocy spe- 
cjalnego zezwolenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. A przecież ani „Izwie- 
stja”, czy „Prawda*, drukowane po ro- 
syjsku ani białoruska „Zwiazda”, ani 
nawet polska „Orka*, nie mogą być tak 
szkodliwe jak „Ze Świata”. Na wilnia- 
nina, któryby czytał pisma, przycho- 
dzące z kraju Sowietów, powieje nuta, 
zgubi się i utonie wśród tych wszy- 
stkich przemówień,, które tam są druko- 
wane po 10 szpalt każde. Życie praw- 
dziwe wyciska swe piętno na każdej ga- 
zecie, wychodzącej wśród  rzeczywistc- 
ści, i dlatego to pisma wychodzące w 
Mińsku, Moskwie, Leningradzie nie mo- 

gą sowietyzmu traktować, jak bajki o 
ptaku niebieskim — zapałonemu do ko- 
mwunizmu czytelnikowi każdy artykuł tam 
przeczytany, będzie pigułką rozczarowa- 
nia. Co innego takie „Ze Świata*! To 
raoże sobie 1dealizować  Sowiety całą 
piersią. Przecież znane są instrukcje bol- 
szewickie, wydane dla prasowych 
agentów komunistycznych, działających: 
poza SSSR. w burżuazyjnej djasporze. 
Te instrukcje, opracowane zresztą szab- 
lonowo tak dla Chin, jak Polski, obsk 
nakazu wzywania do walki z „obcym 

„ eksploatującym kapitatem“ nakazują in- 
formować o życiu — м  Sowietach 
nie według pism sowieckich; lecz 
według sprawozdań dziennikarzy, od- 
wiedzających Sowiety. Wiemy, że te in- 
strukcje pilnie są przestrzegane tak w 
propagandzie p. Jędrychowskiego, ukry- 
tej w peticie, jak w trawie przed ocza- 
mi redaktora, jak w propagandzie byd- 
goskiego „Ze Świata, uwypuklanej tam 
wszystkiemi tonami grafiki. 

Komunizm ma dwa oblicza: Komia- 
tern i Sowiety. Są ludzie, którzy uważa- 
ja, że te rzeczy da się rozdzielić. Często 
są to ludzie, niedoceniający komunizmu, 
niedoceniający idealistycznej siły, która 
tkwi w komunizmie. Dla przemysłowca, 
wykonywującego óbstalunki dla Sowie- 
tów, — komunizm jest niestraszny, bo 
takie stworzenie 0 mózgu  perszerona 
samo nigdy « niczem "nie unosiło się 
i nie zdaje sobie sprawy z siły, któ- 
rą przedstawia idea, kiedy zyska sobie 
ludzi, którzy gotowi są sami z nią zgo- 
rzeć, aby świat zapalić. Są ludzie, któ- 
rzy nie potrafią uwierzyć, że SSSR, to 
tylko narzędzie, instrument, ofiarny soł- 
dat idei Kominternu. Ci ludzie gotowi 
są politykowac tak, jak sen. Kozicki, 
planujący sobie sojusz francusko - pol- 
sko - bolszewicki przeciwko  „niebez- 
pieczeństwu'* niemieckiemu.. 

Antypatja do logicznego myślenia, 
do uznawania konsekwencji czynów 
własnych stanowi cechę Polaków tak 
wybitną, że można tu nawet wyrazić się: 
cechę narodową. Kto wie, może pocho- 
dzi to stąd, że przez 100 lat będąc w 
niewoli, myśmy jednocześnie i _ chcieli 
niepodległości i dążyli do niepodlegio- 
ści i okropnie gniewali się na zabor- 
ców, jak nas za to karali. Tak i teraz, 
nie umiemy połączyć w jeden logiczny 
związek dwóch takich zdań: „Sowiety 
są tylko instrumentem Kominternu", --- 
„Paktując z Sowietami, dążąc z niemi 
do porozumienia, ułatwia się robotę Ko- 
minternowi*. Co do mnie, to widzę dość 
logiczny związek pomiędzy tolerancja 
okazywaną pismu „Ze Świata”, a pol- 
sko - sowieckim paktem o nieagresji. 
Ten związek logiczny widzę i boję się go. 

Czy propaganda Kominternu jest dla 
nas niebezpieczna, skoro Sowiety obró- 
ciły się przeciwko Azji?  Przedewszyst- 
kiem w razie wojny polsko - niemiec- 
kiej, do której wzdycha p. Stroński, p. 
Ozicki i wielu innych, — żadna siła 

nie może powstrzymać Sowiety od na- 

paści na nas. Żaden pakt 0 nieagresji 
ich nie powstrzyma, będzie to tamtego 
rozhisteryzowanego społeczeństwa pa-' 
trzebą psychiczną. Ale oglądnijmy się 
trochę naokoło. Zobaczmy, co się u nas 
dzieje. Nie będziemy chyba utrzymywać, 
że jesteśmy społeczeństwem o silnych 
nerwach. W Niemczech jest 7 milj. bez- 
robotnych, u nas w stosunku do cyfr 
angielskich i niemieckich omal, że moż- 
na powiedzieć, że bezrobcia wogóle nie- 
ma. We Francji, w Niemczech, mniej - 

więcej wszędzie deficyty są dziesięć ra- 
zy większe, niż u nas. A jednak kryżys 
właśnie u nas wyciska swe złowróżbne 
piętno na psychice ludności. 

W latach 1919 i 1920 mieliśmy o 
wiele więcej i bardziej krzykliwych ra- 
dykałów społecznych. Wołano o refor- 
mę rolną, p. Sanojca chciał nas wywła- 
szczać bez odszkodowania. Dziś trudno 
sobie wyobrazić bardziej zharmonizowa- 
nych stosunków pomiędzy drobną a 
większą własnością ziemską. Mówią ab- 
solutnie to samo, a raczej piszczą jedno 
i to samo. Takich . stosunków daw- 
no nie było i może długo nie 
będzie. Olbrzymi blok, złożony w 
80% z dawnych radykałów, zajął się 
hasłami solidarności klasowej, głosi 
prawdę, którą po raz pierwszy sformu:0- 
wał kolega Menenius Lanatus Agrippa 
na 500 lat przed Chrystusem, patrycjus7, 
senator i konsul. — Ale z tem wszv- 
stkiem w 1919 i 1920 r. była wyraźna 
grań, krawędź pomiędzy bolszewizmem, 
a polskim choćby najfantastyczniejszym 
radykalizmem społecznym. Krawędź ta 
była narysowana istotnie bardzo wy- 
raźnie, bo krwią ludzką. Po obu jej 
stronach armaty robiły swoje, radykali- 
Polacy byli po naszej, zdrajcy, jak 
Marchlewski, Cichocki i wielu innych 
zostało po stronie przeciwnej. Na prze- 
kroczenie tej granicy nikt o przepustki 
się nie zgłaszał. 

Dzisiaj PPS u nikogo apetytu «ie 
budzi. Partja ta, jeśli świeci czemś czes- 
wonem, to chyba tylko do czerwoności 
publicznie obitemi pośladkami. Natomiast 
zginęła, wsiąkła w ziemię, wreszcie pa- 
pierem o nieagresji przykryta została 
krawędź pomiędzy bolszewizmem, a 
skrajnym radykalizmem  społecznym.. 

Generał Żeligowski świetnie w swej 
książce mówi o panice, Kawalerja Bu- 
diennego wpadła nam na tyły i wszy- 
stko, co było w etapach, to wiało. Kie- 
dy kawalerja rosyjska pojechała na t;- 
ły japońskie, wszystko, co się znalaz'o 
Japończyków na jej drodze, zasiadało w 
tanzach i wypuszczało całą posiadaną 
amunicję, aż do ostatniego naboju. — 
A kiedy w Inkou — powiada gen. Że- 
ligowski (cytuję z pamięci) — wysiadł 
bataljon, to była tak wielka siła, že Ru- 
sjanie zawrócili z powrotem całą tę ma- 
sę swojej konnicy. 3 

Wielcy działacze z BB. nie mają cza- 
su na interesowanie się ruchami wsiód 
młodzieży. Dziennikarz  prowinejonalay 
jest w innem potožeiu. Od roku wnidzę 
szaloną radykalizację tej młodzieży i nie 
widzę tych ośrodków oporu, o których mó 
wi Żeligowski. Każdy  przestępuje z 
nogi na nogę, każdy epatuje się szero- 
kością haseł, nikt swego głosu nie zmo- 
deluje na manier chrzęstu takich kara- 
binów w fanzie. Nikt nie ujmie sw-- 
ich refleksyj w takie definicje, jak: 
„durnie, dranie, bzdury, zdrajcy... pe- 
licja!*... A byłoby to pożyteczne. Jest"m 
dostatecznie stary aby wiedzieć, że taki 
radykalizm studencki wywrócił państwo 
o wiele większe niż nasze. jestem do- 
statecznie młody, aby wiedzieć, że przy- 
znawanie  pół-racji, kręcenie oganem 
przed młodzieżą — oto świetne metody, 
aby utracić na nią wpływ w jak naj- 
krótszym czasie. 

W „Ateneum“, doskonałym  tea- 
trze waiszawskim, dają sziukę antywo|- 
skowa. Wszystko, co tam wyśnie- 
wa, poniża, periewiera oficera, podut- 
cera, mundur, szlify, przyjmowane est 
przez widownię wybuchowemi oklaska- 
mi. Klaszczą zachwyceni gudłaje, pan- 
ny, studenci. Polityk, nie wkraczający 
do wysokich sfer rządzących, ma czul- 
sze uszy na oklaski w teatrach.. 

Czy mój artykuł ma służyć bolszewi- 
kom za ostrogę i zachętę, za spraw- 
dzian „uspiechów*? A nie! chciałbym 
zakończyć go jakąś weselszą nutą. Do- 
kuczyłem już wszystkim ze swojem rc- 
dzinnem Wilnem, trzeba raz być grzecz- 
nym dla Warszawy. Nie lubiłem War- 
szawy w dzieciństwie. Za banalna, za 
szara, Dezindywidualna, Wspólna, Ho- 
ża, Sadowa, jak jednakowe szuflady w 
małomieszczańskiej, tandetnie lakierowa- 
nej komodzie. Nie to co egzotyzm spa- 
conych, obwarzankowych _ kiermaszy* 
wileńskich przed białym barokiem koś- 
ciołów. Nie to, co mgły nad granitami 

Petersburga. Nie to, co przewodnik pa 
średniowieczu w dostępnem dla dziecka 
wydaniu — Kraków. Ale później zoba- 
czyłem Warszawę w śniegu. Powyjeż- 
dżały skądciś sanki, dorożkarz  zacinał 
batem nad dzwonkami, szron bielił heł-- 
my konnych policjantów (już była Pol- 
ska). 

Śnieg w miastach północnych, to 
ubranie codzienne, które wkłada się 
przez długie nudne miesiące. Ta War- 
szawa w jednodniowym śniegu była 
wystrojona, dla niej to był płaszcz jed- 
wabny, djadem, une parure... Co to ma 
do polityki? 

To, że nie wierzę w bolszewizm 
Warszawy. jest to miasto snobistyczne, 
miasto, które wszystkiemi nerwami  u- 
trzymuje swą drabinę hierarchiczną, 
miasto, gdzie każdy chce kogoś społecz- 
nie wyprzedzić, miasto, w którem słowo 
„równość* jest absurdem. Mówiłem oO 
Ateneum z ukłonem, przenieśmy się do 
„Bandy* z uśmiechem zachwytu. Szu- 
kajmy tu pulsu miasta. Człowiek jest 
najszczerszy, kiedy się śmieje. Poważny 
dziennikarz powinien z zakłopotanemi о- 
czami wypatrywać na scenie „Bandy“, 
co myśli Warszawa. Tak to było zaw- 
sze. | zamach na W. Ks. Konstantego 
przygotowano w kawiarenkach. 

Społeczeństwo zróżniczkowane, uję-' 
te w szemat wielorodzajowej hierarchii, 
to Europa. Pałac Zimowy zdobyła sza- 
ra masa, w której nikt nie zaznał nawet 
podoficerskich honorów. . W „Bandzie“ 
już się śmieją z Szyllera, dużej klasy 
artysty o brzydkich komunistycznych 
nałogach. Przedrzeźniają go. Udają ję- 
czących robtników, a publiczność się 
śmieje. Bolszewizm jest dlatego tak 
straszny, że wszyscy go biorą patetycz- 
nie, w ponurych, groźnych kolorach. 
Jak każda rzecz, oparta na ekstazie, bal- 
szewizm nie wytrzymuje Śmiechu. Wię- 
zienie nie jest złem lekarstwem na bol- 
szewizm, lecz śmiech jest lepszem, tralia 
w istotę tej ekstatycznej histerji, dusi ją, 
jak pęcherz nadęty. 

Warszawa, miasto dwunarodowe, 

wytworzyło sobie dwunarodową  li- 
teraturę, zainteresowania  intelektual - 
ne, subtelności, które nie będąc 
z duchu zupełnie polskiemi, są jednak 
kryształowo warszawskiemi, genetycznie 
z nią związanemi. To nic, że Boy po- 
chodzi z Krakowa, Tuwim z Łodzi, He- 
mar ze Lwowa, jeśli mam cytować naj- 
bardziej utalentowane nazwiska. W pew 
nym wspólnym kierunku, który te świet- 
ności wytwarzają, dają one rzeczy prze- 
dewszystkiem warszawskie. Cały ten 
kierunek, który nie jest w podręcznikach 
o strukturze politycznej w Polsce, zaga- 
tunkowany pod żadnem nazwiskiem, 
lecz który jednak politycznie jest daleko 
bardziej ważki, niż obóz p. Róga, czy 
też stronnictwo p. Chądzyńskiego, bo w 
polityce wśród różnych kierunków umy- 
słowych najważniejsze będą te, które 
największy wpływ wywierają na inteli- 
gencję. Książkę Słonimskiego o Rosji u- 
ważam za o wiele bardziej jednostroniią, 
niż moja „Myśl w obcęgach*, ale za to 
właśnie bardziej efektowną, bo na -jed- 
nem miejscu uderzeniowem skupioną i 
o wiele, wiele, sto- tysiąckrotnie war- 
tościowszą pod względem  propagando- 
wym. Słonimski zobaczył jedno, — że w 
Bolszewii źle się żyje. Nawet nie było 
mu potrzebne do rejestru rzeczy, któ- 
rych w Bolszewji niema, to jest jedzenia, 
mieszkania, ubrania dopisywać rzeczy, 
która przecież tak przyjemne  upiększe- 
nie stanowi każdej burżuazyjnej kultury, 
opartej na dobrobycie, to jest swobody 
myśli. Doszedłem do przekonania, że 
swoboda myśli stanowczo jest  luksu- 
sem, który jest nieodłączny z dobroby- 
tem gospodarczym. Dlatego niema jej w 
Rosji obecnej wcale, a w Polsce mniej, 
niż we Francji, we Francji mniej, niż w 
Anglji. Boy, który nigdy do bolszewizmu 
nie czuł sympatji, napewno całkowicie 
się zniechęcił, gdy się dowiedział, że 
tam niema wyrobów gumowych, nie- 
zbędnych przy urzeczywistnianiu pew- 
nego rodzaju ideologji. 

Sądzę, że źle jest pisać te rzeczy w 
tak lekkim tonie, w jakim ja to piszę. 
Chciałem jednak powiedzieć, że nie 
znam lepszego syntetycznego określenia 
dla polskiego społeczeństwa, zarówno 
szlacheckiego, uzupełnianego oficerskim 
scartabellatem, jak mieszczańskiego, re- 
krutującego się z chłopa, który się ad- 
łącza od psychiki kożucha, robotnika, 
zrywającego z socjalistycznem  przeko- 
naniem, że robotnik a niewolnik, to to 
samo, i że nie wolno mu grać w foot- 
ball, a tylko jęczeć, wreszcie z żyda, 
który nie chce być chasydem, ani bol- 
szewikiem, — dla całego tego  społe- 
czeństwa nie znam, powtarzam, lepszego 
syntetycznego określenia, jakie jest to 

  

NY OGŁO 
fane milimetr 50 

    

  

wiersz majiimetrowy jClniosz. 
Kronika reklamowa ra 

   „wy na sronie 2-ej i 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty oraz 
t metr 66 gr. W mumerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

| do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowoiuje, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

Dziś Oybory 
BERLIN PAT. — niedzielę 6 ii- 

stopada odbywają się 5-te z rzędu w 
roku bieżącymc wybory w Niemczech. 

Dwukrotnie wybierano prezydenta 
Rzeszy, raz odbyły się wybory do sej- 
mu pruskiego, oraz raz głosowanie do 
Reichstagu. Wyznaczone na niedzivię 
wybory do Reichstagu odbędą się w at- 
mosferze wysoce napręžonych walk poli- 
tycznych. 

W samej stolicy sytuacja zaostrzyła 
się wobec strajku pracowników komuni 
kacji miejskiej, którzy mie pozostaną bez 
wpływu na przebieg niedzielnego głoso- 
wania. Pozatem do ogólnego zaognienia 
atmosfery politycznej przyczynił się о- 

w Niemczech 
statni konflikt konstytucyjny Rzeszy z 
Prusami, w którym z pośród krajów 
związkowych najsilniej zaagażowała się 
Bawarja. W tych warunkach trudno jest 
stawiać prognozy co do przebiegu i re 
zultatu niedzielnych wyborów. 

Naogół przewiduje się mniejszą niż 
dotychczas trekwencję głosujących. Zna 
miennem przytem jest, że nawet w wy- 
robionych kołach politycznych zaznacza 
się pesymizm co do rezultatów wybo- 
rów i poprawy stosunków w kraju. — 
Głosowanie niedzielne rozpocznie się o 
godzinie 10 rano i trwać będzie do go 
dziny 18-ej. 

Berlin bez komunikacji 
MOŻLIWOŚĆ OGŁOSZENIA 

BERLIN PAT. — Stolica Niemiec nadal jest 
pozbawiona niemal zupełnie komunikacji miej- 
skiej. Próba uruchomienia kilkunastu linij tram 
wajowych zakończyła się niepowodzeniem. — 
Wozy tramwajowe krążyły po ulicach w dłu- 
gich i nieregularnych odstępach czasu. pod 
silną osłoną policjantów na platiormach i e- 
skortujących wagony samochodach pogotowia 
alarmowego. Publiczność w obawie przed zaj- 
Ściami, lub też solidaryzując się ze strajkują- 
cymi, niemal wcale nie korzystała z tych środ 
ków komunikacji. Po zdemolowaniu wczoraj 
10 autobusów przez strajkujących dziś nie za 
zaryżykowano puścić na miasto żadnego auto 
bus: U. 

Do większych incydentów w ciągu dnia dzi 
siejszego nie doszło. Po aresztowaniu  człon- 
kow centralnego komitetu strajkowego akcję 
objął komitet ad hoc zorganizowany, złożony 
z przedstawicieli komunistów i hitlerowców, 
a ktrego siedziba była ściśle zakonspirowana. 
Dopiero w ostatniej chwili policja polityczna ni 

STANU WYJĄTKOWEGO 
zdołała wykryć kilku członków tego komite- 
tu, których natychmiast aresztowano. 

Nowy komitet obstaje nadal przy warunku 
cofnięcia redukcji płac. Za strajkiem komuni- 
stycznym zsolidaryzowały się dotychczaś tylko 
związki robtników asemizacyjnych. Zatarg w 
gazowniach miejskich został zlikwidowany 
przyjęciem ugody przeż obie strony. Koła rzą 
du komisarycznego w Prusiech uważają sytua 
cję nadal za poważną. 

O ile sytuacja ulegnie zaostrzeniu, należy 
się liczyć z ogłoszeniem stanu wyjątkowego. 
Według „Deitsche Allgemeine Ztg.*, ogłoszenie 
stanu wyjątkowego nastąpiłoby w poniedzia- 
iek. Dowodem, że miarodajne koła poważnie 
biorą pod uwagę powyższą ewentualność jest 
fakt, że w dniu dzisiejszym dowódca korpusu 
Reichswehry gen. Fritsch odbył konierencję z 
komisarzem Rzeszy Brachtem. Tematem nara- 
dy miała być sprawa uzgodnienia wspólnej ak 
cji Reichswehry i policji na wypadek ogłosze 
nia stanu wyjątkowego. 

$pisek teroryStyczny w Japonii 
TOKJO. PAT. — Aresztowano tu sze- 

reg osób, podejrzewanych o udział w spi- 
sku, zmierzającym do zniszczenia elektro- 
wini, celem pogrążenia miasta w. ciemnoś- 
ciach i wymordowania szeregu wyższych 
urzędniików podczas wywołanego w związ- 

ku z ciemnościami chaosu. Pośród areszto- 
wanych znajduje się 6 członków: stowarzy- 
szenia niezależnej młodzieży. iPolicja twier 
dzi, że udąło się jej unieszkodliwić cały 
spisek. 

TOKJO. PAT. — W. związku z otrzy- 
manemi wiadomościami o przygotowywa- 
nym spisku, policja przeprowadziła rewi- 
zję w mieszkaniu syna sędziwego leadera 
konserwatywnego Mitsuru Toyama oraz w 
siedzibie jednej z organizacyjj patnjotycz- 

mych, którą Toyama kierował. Dokonano 
szeregu aresztowań. Toyama cieszył się 
wielkim szacunkiem "wśród konserwatys- 

tów japońskich. Dlatego też władze tole- 
rowały dotychczas jego działalność, 

Amy Johnsor zamierza pobić rekord męża 
LONDYN PAT. — Słynna lotniczka 

angielska Amy Johnson zamierza pobić 
rekord swego męża, znanego lotnika 
Mollisona, który przeleciał z Anglji do 
Kopsztadtu (Południowa Afryka) — 6 

Solski, Dulebianka i 

tysięcy mil — w 4 dni i 17 godzin. — 
Amy johnson zamierza odlecieć z Lon- 
dynu do Capsztadtu w nocy z poniedział 
ku na wtorek. 

Jaracz 
LAUREATAMI NAG RÓD AKTORSKICH 

WARSZAWA PAT. — W dniu 5 b. 
m. odbyło się zebranie jury nagród akt>x 
skich, ufundowanych przez jednego z 

P. JAN SZEMBEK WICEMINISTREM SPRAW 
ZAGRANICZNYCH 

  

W dniu dzisiejszym p. Prezydent Rzpiite: 
podpisał nominację dotychczasowego posła 
R.P. w Bukareszcie p. Jana Szembeka na pod- 
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za- 
granicznych. 

społeczeństwo, które rwie się do góry. 
powtarzam zresztą w słowach trywjal- 
nych to, co Sławek tak ładnie i rycer- 
ska mówił o „równaniu w górę” na zjeż- 
dzi *=„;anistów. 

Myślę wię., że mamy dużo „punktów 
oporu'* w naszej waste z bolszewizmem, 
że niwelacja społeczna komunizmu wszy 
stkich do poziomu katorżnika spotka u 
nas zdrowy odruch protestu. Wszystko 
to jednak nic, jeśli w Niemczech komu- 
nizm odniósłby zwycięstwo. Anglik na- 
zwał zwycięstwo Piłsudskiego XVII-tą 
bitwą w dziejach świata. Dziewiętnasią 

toczą Papen i Schleicher z komuni- 
stycznemi możliwościami własnego kra- 
ju. Cat. 

miłośników teatru, którego nazwisko u- 
jawnione zostało wyłącznie do wiadomo 
šci sędziów. ponieważ ofiarodawca prag 
nie zachować incognito. Jury, pod prze- 
wodnictwem Kornela  Makuszynskiego,, 
postanowiło przyznać honorowy  puhar 
srebrny za całokształt twórczości aktor- 
skiej Ludwikowi Solskiemu, zaś dwie na 
grody po tysiąc złotych za najwybitniej 
szą kreację w sztukach polskich w okre 
sie między 1918 a 1932 r. — Marji Du- 
lembiance za rolę Marji w sztuce Tadeu 
sza Rittnera „W małym domku* oraz 
Stefanowi Jaraczowi za rolę tytułową w 
dramacie Kazimierza Tetmajera „Ju - 
dasz*. Nagrody wręczy laureatom komi- 
sja wykonawcza jury. 

Zuchwała ucieczka 
bandyty 

KILKA SCEN Z KRYMINALNEGO 
FILMU ŻYCIA W SIEDLCACH 

SIEDLCE PAT. — Na stacji kolejowej w 
Siedlcach w pociągu posterunkowy. policji pań 
stwowej zauważył podejrzanego osobnika. — 
Ponieważ ten ostatni nie posiadał . dokumen- 
tów, przeto został przez posterunkowego za- 
trzymany. 

Gdy policjant . znałazł się z aresztowanym 
na peronie, zatrzymany błyskawicznym ruchem 
wydobył dwa rewolwery, — z których zaczął 
strzelać do policjanta, raniąc przytem dwie о- 
soby. с 

Ёнзіерпіе bandyta uciekł w kierunku ulicy 
3 Maja, gdzie wskoczył do przejeżdżającej do 
rozki i teroryzując pasażera i dorożkarza — 
zmusił tego ostatniego do pojechania w kierun 

ku wsi Piaski Zamiejskie. 
Po drodze bandyta wyskoczył z dorożki, 

podbiegł do orzącego wieśniaka, wyprzągł ko 
nia z pługa, wsiadi na konia i popędził w 
kierunku wsi. Dotychczas policji nie udało się 
schwytać opryszka. 

  

Udaremnienie zamachu na 
Hoovera 

BELOIT (Stan Viskonsin). PAT. -— 
Policja aresztowała dwóch murzynów, 
podejrzewanych 0 usiłowanie zepsucia 
linji kolejowej, którą miał przejeżdżać 
pociąg prezydenta Hoovera.. Detektywi, 
uprzedzeni o zbrodniczym zamiarze, cza 
towali przez całą noc i aresztowali mu- 

  

* well, — Dyrektorem stacji 

TELEGRAMY 
WIELKA AFERA PRZEMYTNICZA 

W SZWAJCARII 

BERN. PAT. — W Genewie wykryto 
wielką aferę przemytniczą, z racji której 
szwajcarski monopol spirytusowy poniósł 
straty. na 2 miljony marek. 

W wagonach ceysternach, ekspedjowa- 
mych z Fiume do Genewy, a mających za- 
wierać wina jugosłowiańskie, odkryto czy- 

sty spirytus. Stwierdzono, że manewr ten 
powtarzał się od stycznia br. przeszło 20 
razy. — Główni sprawcy — kupiec winny 
z Genewy i spedytor — zbiegli. 

AMNESTJA WE WŁOSZECH 

RZYM. PAT. — Rada Ministrów u- 
chwaliła tekst projektu amnestyjnego, za- 
proponowanego królowi przez szefa rządu 
i ministra sprawiedliwości. 

Dekret obejmuje również amnestję za 
wykroczenia przeciwko ustrojowi i bez 
względu na pewne konieczne ograniczenia, 
dotyczące recydywistów, jest majszerszą z 
pośród ustaw. amnestyjnych, jakie zostały 
ogłoszone od czasu proklamowania króle- 
stwa: włoskiego. 

SENSACYJNY PROCES W PARYŻU 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj sąd karny 

rozpatrywał sprawę Kerimą Bexa, Turka z 
pochodzenia, obywatela rosyjskiego, poda- 
jącego się za księcia. Sołtanowa, rzekomo 
posiadającego w okolicy Baku kopalnie 
nafty. Kerim Bex skazany był już 14 ra- 
zy na rozmaite kary więzienia, a od roku 
1926 ma zabroniony wstęp do Francji. Po- 
zostaję on pod zarzutem naciągania łatwo 
wiernych, którzy mu powierzyli znaczne 
fundusze. 

Wysokość nadużyć, dokonanych przez 
niego, przekracza pół miljona fr. 

OD POLITYKI DO KLASZTORU 

GENEWA, PAT. — W całej Szwaj- 
carji, a także w: kołach międzynarodowych . 
Genewy zrobiła duże wrażenie wiadomość, 
że p. Perier, prezes Rady Państwowej Kan 
tonu Fryburskiego, wieeprezes Szwajcar- 
skiej Rady Narodowej i delegat na konfe- 
rencję rozbnojeniową, zgłosił dymisję ze 
wszystikich zajmowanych stanowisk i po- 
stanowił wstąpić do klasztoru Bernardy- 
nów we Francji. 

Pani Perier zajmował bardzo wybitne 
stanowisko w polityce szwajcarskiej. 

Był on szefem partji konserwatywno- 
katolickiej, wiceprzewodniczącym szwaj- 
carskiego parlamentu, odegrał wybitną ro- 
lę w pracach konferencji rozbrojeniowej, 

w szczęgólności wtedy, gdy był przewodni- 
czącym komitetu  nozbrojenia moralnego, 
który zajmował się znanemi propozycjami 
polskiemi w tej dziedzinie. 

POLSKA RADJOSTACJA W AMERYCE 

NOWY YORK. PAT. — W Bouffalo o- 
twanto w polskiej dzielnicy pierwszą pol- 
ską radjostację nadawczą w Ameryce. — 
Stacja jest własnością spółki akcyjnej, na 
czele której stoi jako prezes Herbert. Ho- 

jest Józef Dą- 

  

'browski. ° 

COCHET LAUREATEM NAGRODY 
SPORTOWEJ 

PARYŻ. PAT. — Francuskie Towa- 
rzystwo Przyjaciół Sportu przyznało swą 
wielką nagrodę na rok 1932 znakomitemu 
temisiście Cochet, za wspaniałe wyniki 
sportowe, uzyskane w roku bieżącym. Na- 
groda wynosi 10 tysięcy franków szwajcar 
skich. Dotychczas nagrodę tę w latach po- 

przednich zdobyli między innymi wielo- 
krotny rekordzista świata w podnoszeniu 

ciężarów Rigoulot, tenisista Lacoste, ko- 
lanz Michard i biegacz Ladoumegue. 

TSALDARIS UTWORZYŁ GABINET * 

ATENY. PAT. — Tsaldaris utworzył 
nowy gabinet, obejmując w mim tekę skar- 
bu. Ministrem spraw zagranicznych został 
Rallis, wojny — Condylis, spraw wewnętrz 
nych — Metaxas. 

Prezes rady ministrów oświadczył 
przedstawicielom prasy, że nowy gabinet 
komtynuować będzie we wszystkich punk- 
tach politykę zagraniczną (poprzedniego 
gabinetu, dążąc do umocnienia węzłów 
przyjaźni z wielkiemi mocarstwami i ze 
mwszystkiemi innemi krajami, w szczegól- 
miości sąsiadującemi z Gwecją. 

POŻAR LOTNISKA NA LIDO 

WENEKOJA. PAT. — Dziś w nocy wy- 
buchł olbrzymi pożar na lotnisku cywil- 
nem na: Lido. Ogień rozszerzył się błyska- 
wieznie, niszcząc doszczętnie wielki han- 
gar i 5 aeroplanów. 

NAPAD BANDYTÓW NA DWORZEC 

TOKJO. PAT. — Wczoraj po północy 
60 bandytów zajęło dworzec na węzłowej 
stacji mandżurskiej linji kolej. Suping- 
kal. Dworzec podpalono. Naczelnik stacji 
oraz dwaj funkcjonanjusze kolejowi zostali 
zabici. Trzech innych funkcjonarjuszów 
poniosło śmierć wi płomieniach. Pociąg (to- 
warowy, jadący w tym czasie do Jairen, 
przejeżdżając przez dworzec, zwiekszyt 
szybkość jazdy, przez eo zdołał ujść przed 
napadem. 

NACJONALIZACJA KOPALŃ 
W MEKSYKU 

MEKSYK. PAT. — Ukazał się tu de- 
kret prezydenia 0 nacjonalizacji kopalń 
złota, miedzi, antymonu, rtęci, aluminjum, 
fosfatów, azotanów, węgła, platyny, żela- 
za i bizmutu. Agencja Reutera dowiaduje 

się, że koncesje kopalniane, udzielone cu- 

rzynów w chwili, gdy wchodzili na tor. dzoziemcom, nie będą narazie cofnięte. 

 



  

SILVA RERUM 
Dzień Pomorski (254) omawia wy- 

niki ankiety, przeprowadzonej w jednem 
z żeńskich gimnazjów w Warszawie, 
wśród uczenic kl. I — III — na temat 
„Moje plany i marzenia na przyszłość”. 

Oto niektóre odpowiedzi dziewczy- 
nek: 

„Chciałabym być bardzo bogata, żeby po- 
stawić domy dla biednych ludzi i przytułki 
dia nich“ — pisze jedna dziewczynka. 

„Pragnę pojechać na Pomorze, gdzie Niem 
cy chcą zniemczyć dzieci polskie, założyła- 
bym tam szkołę i tam uczyłabym dzieci: tiu- 
maczyłabym o Polsce, że Polska, to ich jest 
kraj, że powinny kochać Polskę. Staraiabym 
się im tak tłumaczyć, aby musiały zrozumieć”, 
— pisze druga. 

„Najwiekszem mojem pragnieniem, jest 
pisze trzecia dziewczynka, aby Polska stała 
się krajem potężnym, w którym nie byłoby 
ludzi złych, a wszyscy byli szczęśliwi. Ale 
chciałabym też, aby na całym Świecie nie by- 
ło ludzi złych i żeby wszyscy zgodnie szli w 
jasną przyszłość”. 

„Marzę — pisze inna dziewczynka, — 
aby nasz ukochany Wódz żył długo i rządził 
Polską". 

„Chcę obserwować księżyc, słońce i róż 
ne gwiazdy, oraz planety", pisze znów inna 
dziewczynka. 

Takie są marzenia małych warsza- 
wianek.. 

ABC (318) mówi o warszawiankaci 
(i nie-warszawiankach) starszych, dla 
których została otwarta przy ul. Ele- 
ktoralnej, 47 Szkoła Gospodarstwa Do- 
mowego im. jen. Zamoyskiej. 

Szkoła ta, założona przeż grono nau- 
czycielskie Stow. Matki Boskiej Dobreį 

  

Rady, które prowadzi znaną szkołę w 
Kuźnicach pod Zakopanem, -— zostaia 
zorganizowana na wzór podobnych 
szkół szwajcarskich. 

Ostatnio została otwarta Szkoła — Созро- 
darstwa domowego imienia jenerałowej 7а- 
moyskiej o dw: im kursie, 

Pierwszy jednoroczny kurs przygotowaw- 
czy obznajmia dziewczęta praktycznie ze' 
wszystkiemi gałęziami pracy domowej i przy 
gotowuje do prowadzenia wzorowo, w skrom- 
nych warunkach własnego domu. Posiada 
trzy działy: a) gotowanie, b) krój i szycie (w 
zakresie potrzeb domowych), c) porzadki do- 
mowe, pranie i prasowanie, które uczenice, 
podzielone na grupy, przechodzą kolejno. 

Drugi zaś, kształci na umiejętne i wykwa- 
liiikowane zarządczynie, czyli kierowniczki, 
gospodarcze sanatorjow, szpitali, pensjonatów 
i t.p. Zadaniem tego kursu jest wyrobienie 
praktycznej biegłości w kierowaniu większemi 
jednostkami gospodarczemi, o liczniejszym per 
sonelu służby i koniecznej, ścisłej Kalkula- 
cji i organizacji pracy. W tym celu Szkoła 
umieszcza swe uczenice w różnych instytucjach 
miejskich 4 prywatnych na  kiłkomiesięczne 
praktyki. jeden tercjał spędzają one w szkole, 
a dwa na praktyce pod nadzorem szkoły i 
nie tracąc z nią kontaktu. 

Postawiwszy sobie za cel nietylko naukę 
gospodarstwa, iecz i kształcenie ducha, w pro 
gramie swym posiada pedagogikę, chemję, na- 
ukę o obywatelstwie, towaroznawstwo, higje- 
nę, rachunkowość a również i religję. 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukoń 
czenie conajmniej 6-ciu kłas szkoły średniej. 

Trudno przewidzieć, czy ta szkoła 
stanie się popularną, ale że jest pożyte- 
czna, — niema wątpliwości. 

Lector. 

p A 
Uswa ZMARSZCZKI, ==» 
biega tworzenin się nowych, utrzymuje 

czystą, gładką cerę i nadaje jej świeży 

młodzieńczy wygląd 

KREM 

ABARID Yarra 
Sprzedają pierwszorzędne perfu- 

merje i składy apteczne. 

POLSK ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY 

ELEKTROFON 
inž. S. KUBILUS 

Nowoczesna stacja ładowsnia akumulaio- 
rów (dostawa bezpłatna) 

Instalacje siły, światła radja. 
Wykonanie pierwszorzędne. 

Wilno, Poznańska 2, róg Wileńskiej, 
tel. 14 20. Przyst. autob. i. Nr. 2 Mala 

Pohulanka — Poznańska. 

  

  

  

  

  

  

  

D. O. S. 
— Raz, dwa... Lewą! Raz dwa... Le- 

wą!.. Lewą, psiakość!... Ofermo!... 
— A idź do djabła!.. Łatwo ci mó- 

wić: lewą, prawą, ale ja już nie rozróż- 

niam, bo za wami nadążyć nie mogę... 
Stworzył też Pan Bóg takich drabów!... 

— A ja ci mówię: trzymaj nogę, bo 
i nam przeszkadzasz i sam się mę- 
czysz niepotrzebnie.. 

— Koledzy, nie kłóćcie się napróż- 
no: już blisko połowa drogi. Dobrze 
idziemy: zaoszczędzamy obecnie siedem 
minut. Ot — do tego słupa... Teraz wtył 

zwrot!.. Gazu!.. Jeszcze pięć kilome- 
trów I... 

— O-jej!.. - 
Ostatni dzień października roku Pań 

skiego 1932... Szosa niemenczyńska... 
Sześciu panów w sportowych ubraniach 
z plecakami zawzięcie maszeruje.. Trze- 
ba zrobić dziesięć kilometrów w ciągu 
półtorej godziny. Dziewięć minut na je- 
den kilometr. Bez wprawy da się to we 
znaki, przynajmniej po marszu... Ale tru 
dno... Obowiązek, no i chęć, szczera 
chęć... 

Sześciu panów profesorów  gimna- 
zjum... mniejsza jakiego! — chce zdobyć 
P.O.S. czyli Państwową Odznakę Spor- 
tową.. 

— Panowie profesorowie, o ile 

  

się 

Śmierć ostatniego wezyra 
W Konstantynopolu na jednem z przed- 

mieść zamierającej stolicy sułtanów zmarł je- 
den z ostatnich wielkich wezyrów, który spra- 
wował fikcyjne rządy, wczasie, gdy nad Rosio 
rem rządziła właściwie Ententa, a w centrum 
kraju panowała anarchja — zwiastunkha kema* 
listowskiego przewrotu. 

Był to marszałek Ali Riza pasz, wybitny 
wojskowy turecki z czasów «/ojny. Podczas u- 
roczystości jego pozrzebu, zwracał uwagę 
wielki wieniec cyprysowy bez żadnego — ze 
względów policyjnych — napisu. Był to wie- 
niec, złożony przez przedstawiciela tureckiego 
pretendenta do tronu, wygnanego z Turcji. 

 WRCRZECZIE TRTSEY NAC ZYDOW ZECZC; 

PODZIĘKOWANIE M. S. WOJSK. 

  

Ё AK ВО a akiai S 

Major Karol Małachowski otrzymał od M: 
nisterstwa Spraw Wojskowych gorące podzię- 
kowanie za udoskonalenie wojskowe. 

Mir. K. Malachowicz jest również autorem 
dwutomowego dzieła pt. „Fortyfikacja po:>- 
wa”, opracowanego — jak zaznacza M S. 
Wojsk. — z ogromnym nakładem pracy i 
zawierającego wiele cennego materjału dla 
studjowania fortyfikacji. Musimy przytem ze 
swej strony podkreślić, że jest to wogóle jed- 
no z najobszerniejszych dzieł, jakie zna lite- 
ratura wojskowa, z zakresu fortyfikacji pol- 
lowej. 

SŁO WO 

Odczyt ministra Wielowieyskiego 
Wczoraj o godzinie T-mej w lokalużywają ciężki wewnętrzny kryzys, 

Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem przybyły z Warszawy senator i mi- 
nister pełnomocny Józef hr. Wielowieyski, 
wygłosił 'w) kole zaproszonych gości odczyt 
o obecnych zagadnieniach i sytuacji w po- 
lityce międzynarodowej. 

Prelegenti starał się zobrazować nasam 
przód przyczyny i skutki walk na Dalekim 
Wschodzie, gdzie obecnie sytuacja odcią- 
gnęła uwagę Rosji od Zachodu a skiero- 
wała ją na Chiny, teren ekspansji idej i 
towarów sowieckich i gdzie ustabilizowy- 

wanie się Japonji w Mandżurji łączy się 
jednak z bardzo głęboko przeżywanym 
przez te państwa kryzysem. Przechodząc 
poprzez pakty o nieagresji — konsekwen- 
cje rosyjskiej zmiany frontu — do Ru- 
munji, podkreślił jej brak zonganizowania 
się w dobie powojennej oraz łączność z 
Polską, łączność opartą nie na sojuszu mi- 
litarnym ale na gospodarczych i geogra- 
ficznych właściwościach położenia obu kra 
jów. Specyficznem jest! — zaznaczył — od- 
prężenie węgiersko - rumuńskie, złączone 
najprawdopodobniej z faktem, że w daw- 
mej monarchji św. Stefana dochodzą do 
steru coraz częściej ludzie nowi, obcy tej 
sferze rządzących i współrządzących ro- 
dzin, które były tak charakterystycznem 
znamieniem. w ostatniem stuleciu dziejów 
tego kraju. 

Sąsiad (Węgier, Czechosłowacja, znaj- 
duje się jednocześnie w. fazie opadania jeż, 

talk wielkich w nadedniu wielkiej wojny 
wpływów. Racjami ich siły była niegdyś 
owa integritć gospodarcza, w jakiej zna- 
lazło się terytorjum republiki w chwili jej 
narodzin i w chwili, gdy reszta państw 
Europy była zdewastowana pośrednio lub 
bezpośrednio wielką wojną. To znaczenie, 
utrzymać zdołał czas jakiś rozum. dwóch 
ludzi, którzy bez przestanku stali tu na 
czele państwa: Masaryka i Benesza. Dziś 
redukuje się on! niemniej do właściwych 
granic, 

Wlochy — słyszeliśmy dalej — pnze- 

NASZE STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNE 
Wielką nadzieję w powodzenie „Dnia 

Miłosierdzia Chrześcijańskiego* w nie-- 
dzielę 6 listopada , pokładają nasze sto- 
warzyszenia dobroczynne w Wilnie. Nę- 
dza wzrasta a z nią wzmagają się stra- 
szliwe spustoszenia w duszy  polskizj, 
spustoszenia w charakterach i umy- 
słach. Ogarnia nas zmęczenie i powolne 
zobojętnienie. — Otóż „Dzień Miłosier- 
dzia Chrzešcijaūskiego“, ma nas z tego 
odrętwienia obudzić, byśmy obojętnie 
nie przechodzili, obok nędzy, która stra- 
szne wprost przybiera rozmiary. Ogrom 
tej nędzy odczuwają zwłaszcza stowarzy 
szenia, prowadzące opiekę otwartą, jak 
Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, 
które sczególniejszą opieką otaczają bie- 
dne rodziny, odwiedzają je «10 domach 
i tak sprawdzają ich nędzę, jako też i 
ich potrzeby. Oprócz ofiar spodziewają 
się te lowarzystwa po „Dniu Miłosier- 
dzia” także wzrostu liczby członków t.:k 
czynnych, jak i wspierających. Towa- 
rzystwa Św. Wincentego pracują we 
wszystkich parafjach, a w niektórych 
wprost wzorowo, jak w parafji Bernar- 
dyńskiej, gdzie” mamy 6 konferencyj, u 
Najśw. Serca Jezusa 3 konferencje, Św. 
Jakóba 3 konferencje i t.d. Ogółem ma- 
my 33 Stowarzyszeń św. Wincentego w 
Wilnie, które za swą długoletnią pracę 
powinne się cieszyć najżyczliwszem po- 
parciem Wilnian. Konferencje męskie 
Tow. Św. Wincentego, których jest 10, 
liczą zaledwie 98 członków czynnych a 
362 wspierających. Odwiedzały 232 ro- 
dziny, składającego się z 867 osób w 
tem 442 dzieci. Wydały na zapomogi 
biednym 16,305 zł. oprócz pomocy i uz 
różnego rodzaju Oddziały Stow. Pań Mi 
łosierdzia, których jest 23, liczą 523 
członkiń czynnych, a 1,072  wspierają- 
cych. Na swoich biednych i schroniska 
swoje dobroczynne wydały przeszło 115 
tys. złotych opiekując się 2125 bieday- 
mi w tem 1,096 dziećmi. Wszystko to 
kropla w morzu. Marnieją nam wskutek 
nędzy rodziny. Liczba dzieci porzuco- 
nych i opuszczonych wzrasta w rzera- 
żający sposób. Zakłady dobroczynne 
tak prywatne jak i publiczne przepełnio- 
ne, a całe falangi dzieci biednych czeka- 
ją i proszą o umieszczenie. W samym 

orjentuję, prawie wszyscy jesteście ofi- 
cerami rezerwy... 

— Owszem. Kolega matematyk w 
wojnie światowej brał udział, — krzy- 
że ma, medale... Polonista bolszewików 
prat w Dwudziestym.... Mamy paru pod- 
chorążych, jeszcze ciepłych, wprost ze 
szkoły... 

— Więc o cóż wam chodzi?... Dowie 
dliście czynnie, że posiadacie sprawność 
tizycžną... Kategorja „A“ — to najlep- 
sze šwiadectwo... 

— Djabła tam!.. jestem  poruczni- 
kiem konnej artylerji, a kolega — ula- 
nem. Nikt nas w wojsku nie pędzał po 
szosie z plecakami, wagi 12 kilogra- 
mów, bo to niby zamiast karabinów. 

— A komu są potrzebne te wasze 
plecaki i karabiny? 

— Takie są przepisy egzaminacyjne. 
Bez tego odznaki nie dadzą. Widzi 
pan, istnieje sześć grup sprawności fi- 
zycznej, a z każdej trzeba się popisać... 
Grupa I — gimnastyka, pływanie do 
100 metrów. Grupa II — skoki. Grupa 
II — biegi do 800 mtr., pływanie do 
100 mtr., jazda na łyżwach do 500 mtr., 
Grupa IV — rzuty dyskiem, oszczepem, 

piłką, granatem, pchnięcie kulą, boks, 
szermierka, gry sportowe (dla star- 
szych i najmłodszych), strzelanie (dla 
kobiet). Grupa V — właśnie przerabia- 
my — marsze do 20 klm., wycieczki pie- 
sze do 3 dni, biegi do 5 klm., biegi nar-- 
ciarskie do 18 klm., biegi łyżwiarskie 
do 10 klm., jazda na rowerze do 20 klin., 

„Domu Dziesiątka Jezus Sióstr Szary- 
tek* umieszczono do 1 listopada 182 po- 
rzuconych dzieci, Towarzystwa św. Win 
centego postanowiły obecnie otęczyć 
dziec: szczególniejszą opieką, wydoby- 
wać je z pod zgubnego wpływu bezro- 
botnych i doprowadzać po naukę do 
szkół, gdzie zorganizowano już dożywia 
nia. W opiece dzieci nasza przyszłość. 
Pomimo ciężkich czasów ufają Towa- 
rzystwa św. Wincentego w miłosierdzie 
Wilnian, nietylko w „Dniu Miłosierdzia” 
lecz i później. Wszelkie ofiary na te ce- 
le można składać w oddziałach parafjal- 
nych „Caritas“ w kancelarjach paraija!- 
nych. 

Wołanie o ratunek dla najbied- 
niejszych 

Po tem poznają wszyscy, żeście 
uczniami moimi, jeśli miłosć mieć 
będziecie jeden ku drugiemu. 

Jan, 23, 25 
Zbliża się zima, a z nią razem widmo naj- 

straszniejszej nędzy dla tysięcy ubogich ro- 
dzin, ginących z głodu, zimna, poniewierki с 
chorób zakaźnych.. 

Życie społeczne stało się ciężkie i twarde 
— i tylko miłość bliźniego według Chrystu- 
sowej nauki zdolna jest je ożywić przez nakar- 
mienie głodnych, przyodzianie nagich, danie 
dachu nad głową bezdomnym, opiekę nad sie- 
rotą — przez wielką krucjatę miłosierdzia 
chrześcijańskiego. 

Na terytorjum archidjecezji wileńskiej kru- 
cjata rozpocznie się w dniu 6 listopada 1932 
r. „Dniem Miłosierdzia Chrześcijańskiego", któ 
ry ma na celu zebrać jaknajwięcej środków, 
aby przynieść ulgę ubogim i bezrobotnym, a 
przedewszystkiem na pomc biednym dzieciom 
rodzinom obarczonym  licznem  potomstweii, 
które bardziej od innych cierpią w obecnych 
warunkach oraz wszystkim tym, którzy bę-- 
dąc w ciężkiej sytuacji, starają się ukryć swe 
troski i okrutne nieraz cierpienia. 

Wszyscy dziś przeżywamy czasy wyjąt- 
kowo ciężkie, trzeba więc, aby każdy bez wy- 
jatku wziął na siebie część tego największe - 
go trudu ratowania ginącego z nędzy i ubó- 
stwa ludu polskiego. Jako wyznawcy  Chry- 
stusa Miłosiernego, usuńmy z domów naszych 
zbytek, gdy inni bardzo cierpią i przymiera- 
ja głodem, a śpieszmy na ratunek ołodnym, 
nagim, bezdomnym, chorym, opuszczonym, 
zaniedbanym, — pamiętajmy też o ubogich 
zmarłych, których winno jesteśmy ostatnią 
chrześcijańską posługę. 

Chrystus żąda dziś od każdego z nas mt: 
łości, ale nie miłości, obracającej się wokół u- 
czucia, bo jeśli ona tylko uczuciem zostaje, 
nie jest miłością. Miłość — to czyn! 

rajd konny do 2 dni, pływanie do 1000 
mtr., wioślarstwo i wycieczki wioślar- 
skie do 1 dnia,, gdy sportowe. Grupa VI 
— strzelanie (dla mężczyzn) i gry spor 
towe (dla kobiet). 

— Zlitujcie się!.. I wszystko to trze- 
ba przerobić... 

— Nie, tak żle nie jest... Z temi ćwi- 
czeniami, to jak z egzaminami matural- 
nemi każdy sobie wybiera, co mu nai- 
bardziej przypada do gustu: polski, albo 
matematykę, albo fizykę, — francuski, 

albo łacinę... Tak i tu: z każdej grupy 
bierze się jedno ćwiczenie i z niego 
składa egzamin... › 

— Ale to jest niezmiernie łatwe!.. Bo 
pływać, czy jeździć na rowerze, lub na 
nartach; kto nie robił dłuższych wycie- 
czek łódką czy pieszo?... Ci zaś, co prze 
szli służbę wojskową, otrzaskani są i 
z granatem, szablą, czy karabinem... 

— No, niezawodnie, zdobycie od- 
znaki sportowej nie jest trudne... Wła- 
ściwie to prawie formalność tylko... 

— Darujcie, panowie profesorowie, 
ale doprawdy nie wiem, co mam myśleć 
0 was... Ludzie poważni, z wyższem 
wykształceniem — tak pragną jakiegoś 
znaczka!.. Jak dzieci. 

— Dobrze panu gadać... Sport dziś 
w szkolnictwie, to grunt!... Bez wylegi- 
tymowania się z uprawiania jakiegoś 
sportu, nikt nie otrzyma dyplomu nau- 
czycielskiego. A i tym, co posiadają 
dyplomy, odzaka nie zaszkodzi: zawsze 
to dowód lepszych kwalifikacyj pedago- 

, 

przy 
madmiarze ludności, przy swej niezdolności 
kolonizacyjnej. Ich polityka „antyfraneu- 
ska“ i „filoniemiecka'* nastawiona jest. je- 
dnak na kompromis z Francją wi sprawie 
wolnego osiedlnietwa w jej  kolonjach. 

Szkicując w wielkich rzutach sytuację 
państw anglosaskich, najwięcej uwagi po- 
święcił prelegent z kolei Francji i Niem- 
com. Pierwsza: dusi się od złota i stoi wo- 
bec komieczności inwestycyjnych, które 
wobec sytuacji na prawym brzegu Renu, 
będą musiały znaleźć sobie źródło w da!- 
szej części Europy, a więc i Polsce. Dru- 

gie znajdują się w rozstroju. Stenuje dziś 
niemi grupa ludzi szkoły junkierškiej, 
szkoły sztabu generalnego. Ich oparciem 
jest Reichswehra, która dzięki zawodowe- 
mu charakterowi swemu, nie nadaje się 
do penetracji lewicy. Ustępliwość Herrio- 
ta, gdy chodzi o przebudowę Reichswehry 

ma zwykłą armję tłumaczy się tem, że 
przebudowa ta oznaczałaby 'wi pierwszych 

swych rezultatach zachwanie obozu Papen 
Schleicher, i dlatego nie może spodziewać 

się z tej strony entuzjastycznego poparcia. 
Min. Wielowieyski ocenia optymistycz- 

nie naszą sytuację w Gdańsku, gdzie sfery 
gospodarcze wyłamują się z pod wpływów 
Berlina i gdzie wprowadzenie na Wysokie- 

go Komisarza Ligi Narodów Skandynawa, 

zamiast Włocha czy Anglika, ludzi, któ- 

rzyby tu stamali się przeprowadzać prze- 
dewszystkiem interesy własnych mocanstw 
uważa za sukces Polski. Podobnie ma się 
rzecz z Litwą, gdzie jej front antyniemie- 
cki, nasz pakt o nieagresji z Rosją, zobo- 

jętnienie w Lidze dla 'tych spraw i niechęć 
tam nawet do Kowna, złożyły się na ma- 
terijalne załagodzenie. Dziś w naszej sy- 
tuacji międzynarodowej, kończył prelegent, 
która ustala się dzięki trwałości naszej 
waluty, prowadzić winniśmy nadal polity- 
kę pokojową, tak jednak, by, jeśli wojna 
ma wybuchnąć, nie była ona wojną lo- 
kalną. 

Podziękowaniom zebranych mim. Wie- 
lowieyskiemu dał wyraz żegnając go prze- 
wodniczący zebrania, senator Jundziłł, pod 
kreślając trafność i bogactwo obserwacyj, 
roztoczonych przez prelegenta w 'toku jego 

odczytu. 
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LIKWIDACJA LOMBARDU 
Biskupia 4. 

OSTATNIE DNI WYPRZEDAŻY       

Dyktator u poety 
Będąc obecnie w Bresyi, udał się Mussolini 

do Vittoriale — wspaniałej, w ekscentryczny 
sposób urządzonej willi, którą zamieszkuje Ga 
briele d'Annunzio i którą otrzymał wraz z ty 
tułem księcia di Monte Nivoso, już za czasów 
rządów faszystowskich za swą twórczość. 

" Mussolini spędził z poetą kilka godzin we 
dwóch, rozmawiając o wszystkich sprawach 
włoskich. D'Annunzio pokazał mu swój dom i 
park oraz yacht „Puglia“, dalej cmentarz — 
mauzoleum, zbudowany przezeń dla grobów 
trzech jego towarzyszy padłych w czasie za- 
machu na Fiume, dokonanego przez wyprawę 
d'Annunzia. 

Najstarszy marszałek brytyjski 
zmarł w Londynie 

Onegdaj w wieku 87 lat zmarł marszałek an 
gielski marszałek polny Lord Methuen, który 
w służbie wojskowej był czynny już od 1864 
roku i wycołai się z niej po półwieko- 
wej zgórą twardej pracy w całym szeregu 
wypraw kolonjalnych jakie w ciągu panowa- 
nia królowej Wiktorji prowadziła Anglja. Dały 
mu one tytuł lordowski, a następnie rangę 
marszałka. Obecnie był on najstarszym, co do 
wieku marszałkiem armji brytyjskiej. 

Dużą rolę odegrał lord Methuen podczas 
długotrwałej wojny z Burami, i następnie w 
administracji Transvaalu. W roku 1914 objął 
komendę nad bazą wojskową i tlotową Anglji 
na wyspie Malcie i kierował stąd przez czas 
dłuższy operacjami na morzu Śródziemnem, ja- 
kie prowadziły eskadry angielskie. 

Francja producentką kawioru 
Urzędowe doniesienie zarządzające zam- 

knięcie okresu połowów na łososie, i jesiotry 
u ujścia Givonde'y, zwróciło uwagę na fakt, 
że w tem właśnie miejscu rozwinął się w osta- 
tnich latach przemysł rybny a mianowicie pro- 
dukcji kawjoru. Było o tem o tyle mało sły- 
chać, że producenci francuscy woleli puszczać 
swój towar na rynek bez zaznaczenia, że za- 
miast prosto z nad Wołgi, pochodzi poprostu 
z departamentu Charente Inićrieure. Obecnie 
jednak kawior francuski zdobył sobie 
cały rynek francuski, włoski i hiszpański, 
bardzo poważnie amerykański, a ostatnio Ście- 
ra się w Londynie z kawjorem szwedzkim. 
Wyrobiwszy sobie markę wyjawia coraz bar- 
dziej swe pochodzenie. 

B. mały port rybacki Seurin d'Uzet u wyj 
ścia Gironde'y jest centrum tego przemysłu. 
Zamieszkuje go bardzo wielu Rosjan emigran 
tów, którzy byli z zawodu specjalistami tej 
gałęzi produkcji. Mają się oni obecnie wcale 
nieźle. Rząd francuski zwrócił uwagę na tak 
świetnie a samodzielnie rozwijającą się nową 
gałąź przemysłu i przygotowuje się obecnie 
projekt inwestycyj mających na celu jego roz- 
winięcie na bardzo wielką skalę. Przy olbrzy- 
mich kredytach, jakiemi rozporządza Francja 
wydaje się najzupełnie możliwa, Śmiała prze- 
powiednia, rzucana już dziś w Charente; „za 
lat 5 będziemy największym producentem ka- 
wjoru a za lat 70 ludzie zapomną wogóle o 
tem, że kiedyś kawjor łączyło się w myśli z 
Wołgą". 

  

Zadusżki na Cmentarzu Wojskowym 

  

W dniu 2 b.m. odbyła się na cmentarzu 
wojskowym w Warszawie uroczystość zapale 
nia ogni na grobach żołnierzy W. P. poległych 

Na dzień Miłosierdzia 
Chrzešcijanskiego 

Kazimierz Przerwa - Tetmajer. 

KTO ZAWSZE TYLKO... 

Kto zawsze tylko żył w pustyni 
niechaj nikogo ten nie wimi, 

że nie podniosą się rozpacze 
i tylko nad nim kruk zapłacze. 

Kto się nie imał ludzi sprawy; 
Nie wcielał — siebie w ból ich krwawy 

niech nie narzeka ten z pod ziemi, 
że ludzie nad nim idą niemi. 

Kto kochał tylko wiatr i skały, 
od skał i wiatru li ma prawo 

żądać, aby go żałowały, 
kiedy pod zimną legnie trawą. 

gicznych!... Licho nie śpi: obcinanie eta- 
tów, redukcje... A jak cziowiek przycze- 
pi do marynarki odznakę z kieliszkiem 
nad kiełbaską (iaka jest stylizacja orła), 
to i na duszy lżej się zrobi. To, panie, 
nie doktorat filozofji, — to coś konkret- 
nego, namacalnego, — coś naprawdę 
wartościowego i poważnego!.. 

— Ano, szczęść wam, Boże, pano- 
wie profesorowie!... Obyście wychowali 
jaknajlepszych sportowców... W angiel- 
skich szkołach srednich panował do nie- 
dawna piękny zwyczaj: chłopcy, którzy 
w szkolych zawodach zdobyli godność 
kapitanów kricket'a, lub football'a, do- 
stawali promocję do następnej klasy bez 
względu na postępy w naukach... Czy 
nie wartoby było pomyśleć o wprowa- 
dzeniu do nas tego pięknego zwyczaju?. 

i A. 

Sport... Bożyszcze tłumów — sport.. 
Jakże zmienił on całe nasze życie, jak 
zdecydowanie wpłynął na naszą psy- 
chikę!... Prędzej, byle prędzej!... Dalej, 
a dalej!.. Wyżej a wyżej!.. 

Ktoś się spóźnił o pół sekundy, -- 
na cały naród spada hańba!.. Ktoś sku- 
czył o centymetr wyżej — orkiestry gra- 
ją hymn narodowy, — triumf opromienia 
szczęśliwy naród, posiadający takiego 
bohatera. + 

Ręce, nogi decydują o sławie i war- 
tości człowieka, — głowa jest potrzeb- 
na tylko do boksu!.. 

Człowiek — koń, człowiek — kata- 

w Czasie walk o wolność i 
palenie ogni dokonały harcerki drużyn 

niepodległość. Za- 
waf- 

szawskich. Równocześnie zapalono ognie na 
grobach żołnierzy niemieckich i rosyjskich 
pochowanych na tym samym cmentarzu, a рс- 
ległych w czasie wielkiej wojny. 
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P. P. URZĘDNICY!!! 
Wznowiliśmy SPRZEDAŽE RATALNE!!! 

SZKANDAL i HONOR 
Dr Edward Boyć podał do sądu koleżeń- 

skiego przy Związku Literatów warszawskich 

p. Zbigniewa Uniłowskiego. Dla większej pew 

ności (niewiadomo, jak tam sądzą literaci) za- 

skarżył go jednocześnie przed prawdziwym 
państwowym sądem. Napisał w „Robotniku“: 

sprawę oddałem w ręce mego zastępcy praw- 

nego. 
Dr Edward Boyć — ktoś nam znany, wspo 

minany — obraził się na p. Zbigniewa Uni- 

łowskiego, poczuł się dotknięty, przypuszczał- 

nie zraniony w coś, może znieważony. Ho- 

nor, cześć i dobre imię przedewszystkiem! I 

podał do sądu. Za co? 

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale 2- 

wantura musi być mocno pikantna, ze smacz- 

kiem i zapaszkiem. 

P. Zbigniew Uniłowski wydał przed paru 

tygodniami powieść p.t. _ „Wspólny pokój”. 
Powieść po tygodniowym namyśle skonfisko- 

wano: ciekawi przeto zdążyli z nią się zapo- 

znać. Przyczyną konfiskaty było, jak słychać,- 

słownictwo młodego autora, który wszystkie 

członki ciała ludzkiego i wszystkie jego fi- 

zjologiczne i erotyczne czynności nazywał po 

imieniu. Nie użył przytem terminologji nauko- 

wej, naprzykład: stolec, lub coś podobnego, 

co nie raziłoby nikogo, ale posłużył się lekzy- 

konem Rabelais'go, czyli tak zwanemi grubemi 

słowami. 

Nie styl wszakże Uniłowskiego  zadrasnął 
moralne uczucia dra Boyćgo. To glupstwo— 

Chodzi o to, że akcja powieści toczy sie w 

pewnym pokoju, który zamieszkuje kilku Ii- 

teratów.. ! 
Jednym jest sam autor, drugim sublokator 

dr. Edward Boyć. Są jeszcze inni, których w 

Warszawie wymieniają z nazwiska. Pokój, o0- 

czywiście, musiał być dużych rozmiarów. 
Dr Boyć nie występuje w powieści pod 

swojem nazwiskiem. Autor miał na tyle taxtu, 

że zmienił nazwisko. W ten sposób, kto nie 

zna dra Boyćgo, nie domyśliłby się, że ten *;p 

— to on. Ale niestety, dr Boyć jest bardzo po 

pularny: zna go nawet osobiście Wilno, rie 

mówiąc o Ziemiańskiej. Gdy się tam tylko po 

kazał, wszyscy zaczęli pokazywać go palcami. 

— Serwus stary łobuzie, A to cię Uniłow- 

ski odmalował! 

— A Wilno — to się dopiero ucieszy. 

— Ale przyznaj, bracie, żeś trafiony pir- 

sza klasa. 

— Co Kłos na to powie? 

Sytuacja stała się nie do zniesienia. Honor 

wymagał satysfakcji: dr Boyć zaskarżył Uni- 
łowskiego o zniesławienie. 

A może odbyło się to w sposób następują- 

cy: 
— Książka potrzebuje reklamy. 

— Ja potrzebuję też. 

— I ja również. Co zrobić? 

— Zaczekaj. Pomyślimy: 
Pomyśleli. 

— Jak sądzisz? Konfiskata, sprawa sądowa 

— to zrobi znakomicie. Nieprawdaż? 

— Genjalna myśl. Zrobione.. Ale, ale,,. 

Czy nie będzie ci przykro przyznać się pub'i z 

nie, że to ty? Zawszeć to kompromitacja. 

„— Czyś ty na głowę upadł? Po tej hisi9- 
rji z Barbarą? 

Taki pikantny komentarz z zapaszkiem po 

dają sobie w * Warszawie na ucho w. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG 

choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ul. Zawaina 18, (róg Żeligowskiego) tel, 383, 

Przyjęcia od 12 — 215 — 7. 

„A ryan 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 
Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

  

  

  

Zaopzatrajcie się w orderyll! 
Materjały sukienne najwyższej jakości w Polsce 

ma GUSTAW MOLENDA | $YN 
Bielsko n-Sląsku (egz. od 1850 r.) Fabryki sukna, Wyrobów wełnianych i Czesankowych 

Jedyny w Wiinis Skład Fabryczny ul. Niemiecka 22 
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pulta otrzymują uścisk ręki królów i 
prezydentów, są najbardziej zasłużony- 
mi obywatelami, chlubą ojczyzny!.. 

Niewiasty uznają tylko sportowców.. 
W pewnej noweli z życia najwytwor- 

niejszego towarzystwa, tłumaczonej, na- 
turalnie, z angielskiego, - prowadzi się 
taka rozmowa: 

Cóż pan chce, ona ma lat dwa- 
dzieścia cztery, sześć lat obracała się w 
najlepszem towarzystwie wszystkich czę 
ści świata, nic więc dziwnego, że chce 
nareszcie wyjść zamąż. 

— Tak pan sądzi? Ta dziewczyna 
może znaleźć męża, jakiego tylko zechce. 

— Z pewością. A właśnie Trent jest 
lotnikiem, myśliwym, bokserem. Niema 
sportu, któregoby nie uprawiał i to z 
powodzeniem. A pozatem to chłopak do 
rzeczy i może się podobać... 

Ach, nietylko w Anglji lotnik, bok- 
ser i myśliwy w jednej osobie może 
się podobać niewiastom!.. I gdyby tylko 
niewiasty wymagały od mężczyzn kwa- 
lifikacyj wyłącznie sportowych!... 

Nie narzekajmy przesadnie na sam 
sport, który wniósł do naszego życia 
wiele zdrowych i pięknych  pierwiast- 
ków. Gorzej jednak przedstawia się 
sprawa „amerykanizacji* sportu, która 
doprowadziła do bezmyślnej i szkodli- 
wej rekordomanji. 

Najgorsze natomiast jest pewne wy- 
koszlawienie psychiczne całego naszego 
społeczeństwa, które poza sportem 

AAAA AAAA AAA AAAA DAŁA A AAAA AKA AA AAAA AAAA KAAAAAĄAKAAAAMAA ANN 
WYYVYYYVYTYVY 

Nowozsłożona Koedukacyjna 4-ro letnia ŚREDNIA SZKOŁA HANDLOWA 
wileńskiego T-wa Rosyjskiego i p. L. Pośpiełowej. Przyjmuje zapisy na kurs I-szy 
absolwentów szkół powszechnych i 3 kl. gimnazjum od lat 14—18 — wszystkich 
wyzuań w kancelarii gimn. rosyjskiego im, A, Puszkina od g. 8—13 i od 17—19 w. 
Wilno, ul, Mickiewicza Nr. 23. Język wykładowy polski 

|KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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nie widzi nic i które wyraźnie lekce- 
waży wszelki wysiłek intelektualny. 

Dobra i niezmiernie pożyteczna jest 
siła fizyczna, ale przecie o losach naro- 
du decydują nie ci, którzy mają wygi- 
mnastykowane ciało, lecz ci, którzy są 
obdarzeni siłą intelektu i ducha!.. 

W celu opieki nad sprawnością #- 
zyczną narodu zorganizowano P. W. i 
W. F. (Przysposobienie Wojskowe i 
Wychowanie Fizyczne), ustalono tak 
powabną odznakę P.O.S. ` 

Dlaczego nie zdobyliśmy się na zor- 
ganizowanie jakiegoś „Przysposobienia 
intelektualnego", któreby zespoliło wszy 
stkie siły twórcze w narodzie i ułatwia 
ło im pracę?... 

Niechby P. W.i W.F. nadal pro- 
wadziło swą pożyteczną pracę, ale niech 
by się znalazło miejsce i dla innego 
PW i WF (Popierania. Wiedzy i Wy- 
chowania Filomackiego). Właśnie o to 
chodzi, aby młodzież nasza była wycho- 
wywana nietylko w kulcie dla siły fizycz 
nej, ale była jednocześnie miłośniczką 
nauki.. 

Czyż „wyczyny** ducha naprawdę są 
mniej warte, niż wyczyny mięśni?,,. 

Dziś jednak sport wyraźnie kpi z 
intelektu!.. + 

Panowie profesorowie na szosie nię- 
mieńczyńskiej (a są takich całe zastępy!) 
— to bardzo: wymowne i znamienre 
signum temporis.... я 

ъ W. Charkiewicz. 
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Teatr operetkowy 
„Lutnia“ 

(KRYSIA LESNICZANKA“ Operetka w 

3_ch siktach B. Buchbindera, Muzyka Je- 
rzego Jarno. 

Równo dwadzieścia pięć lat upłynęło od 

premjery tej operetki, którą Jerzy Jawno 

mapisał, podobnie jak i wszystkie: inne swe 

dziela, dla znakomitej wiedeńskiej Hansi 

Niese, ulubieniey Wiednia, niezrównanej 

przedstawicieliki sympiatycznych typów nie 

wieścich, ze środowiska. drobno-mieszezan- 

skiego. Artystka była bratową ikompozyto- 

ra, żoną Józefa Jarno, dyrektora jednego 

z wiedeńskich teatrów operetkowych. Sku- 

pienie tych warunków, wzajemnie sobie 

pomagających, bardzo się przyczyniło, że 

operetki tej spółki rodzinnej łatwo się roz 

powszechniały, dzięki swym niezaprzeczo- 

uym zaletom: scenicznym i muzycznym. Ww 

okresie powstania „Krysi Leśnicz uki”, 

powodzenie wzniowionej operetki wiedeń- 

skiej, z utworami Lehara i Falla na czele. 

osiągało rozmach najwyższy i samo utrzy- 

manie się na wysokości w tem współzaw 0- 

dnictwie już dostatecznie stwierdza war- 

tość jej nieprzeciętną w pięknej melodyce, 

bardzo urozmaiconej rytmice i wybornej 

orkiestracji, tudzież w bardzo zabawnej, 

wolnej od erotyzmu, akcji scenicznej. Z 

prawdziwem ukontentowaniem powitaliś- 

my wznowienie tej miłej operetki, a hucz- 

ne i wielokrotne oklaski, po każdym akcie, 

były niezbitym dowodem zadowolenia pu- 

bliczniości. 
Rolę tytułową. niepospolicie wdzięczną, 

odtworzyła Blna Gistedt, wykazując w niej 

mowe strony swego wielkiego talentu wy- 

konawczego o skalii i wielostronności 'wy- 

jątkowej. Gra! jej mimiczna nie tylko kie- 
dy mówi, lecz i kiedy słucha repliki pant- 
nerów, jest wyśmienitą. Właśnie to jest 

-wiłaściw ością wielkiego artyzmu. Mając w 
pamięci kreację tej roli przez Hansi Niese, 

woleliibyśmy; tylko! trochę umiaru w scenie 
ceremonjału dworskiego, aby rola była do- 

skonałą. : 

Niezwykle sympatyczną postać cesarza 
wybornie przedstawił Władysław. Szezawiń 
ski. Świetnym był blagujący krawczyk 
Walipert, w ujęciu Michała Tatrzańskiego. 
Niemniej zabawne postacie, trochę grote- 
skowe, szambelana i damy dworu, dali K. 
'Wyrwicz - Wichrowski i Z. Hajdamowicz. 
Zarówno wokalnie jak i aiktorsko, z cał- 

kowitem. powodzeniem K. Dembowski wy- 
konał rolę Fóldessy. Bardzo dobrą była B. 
Halmirska w roli cyganki Minki, wszakże” 
chwilami niepotrzebnie forsowala głos, co 
zawsze wipływa ujemnie ma piękność 
brzmienia. W rolach mniejszych bardzo do 
brze przedstawili się: M. Gabrielli, L. Det- 
kowski, 8. Brusiewicz i S. Skolimowski. 

Wielkiem powodzeniem — jak zwykle 
— cieszyły się tańce zespołowe, z solista- 
mi B. Gorecką, D. Lubowską i W. Moraw- 
skim na czele, bisującemi swój numer po- 
pisowy. 4 

Chwilami bardzo niełatwy zespół mu- 
zyczny, który 'w następnych przedstawie- 
niach jeszcze się bardziej umocni i wygła- 
dzi, wybornie prowadził M, Kochanowski. 

Reżyserja K. (Wyrwicz - Wichrowskie- 

go bardzo efektownie przeprowadzona. De- 

koracje J. Hawryłkiewicza bardzo dobrze 
przystosowane. ‚ 

Nawet milutka żywa sarenika zjawia się 
na scenie. 

A teraz uprzejma prośba o nieniazna- 
czanie premjer w piątki, co powinno być 
nawefi w interesie samego teatru. Piątki są 
jedyną sposobnością słyszenia autorów, 
których wilnianie inaczej nie mogą poznać 
jak pnzez transmisję radjową z Filharmo- 
nji Warszawskiej. 

Miłośnicy muzyki mają trudność wy- 
bonu, który się rozstrzyga często na szko- 
dę teatru, Pozatem znaczny odłam publicz 
ności izraelickiej, chętnie bywający na о- 
peretkach, nie może w piątek zdążyć na 
przedstawienie. 

A więc — prosimy o inny dzień! 

Michał Józefowicz. 

FERALNA TRZYNASTKĄ 

Józef Bikulicz był jak i wielu innych, 
zwykłym listonoszem na poczcie. Chodził 

po ulicach Dnui, roznosząe listy i rozma- 
ite paczki. Bywało, że listy zawierały a- 
merykańskie dolary, przesyłane przez a- 
merykańskich obywateli swym krewnym 
w Drui. 

Listonosz był zawsze poczciwym cło- 
wiekiem, ale dolary byłły miępoczciwe i sta 
ły się jego zeubą. Łatwe to było zdobycie 
pieniędzy! Począł przywłaszczać dolarowe 
listy i podrabiać podpisy właściwych od- 
biorców. : 

W ten sposób zginęło przeszło 13 listów 
Trzynastka feralna liczba i dlatego na 

trzynastym właśnie liście powinęła się no- 
ga miesumiennemu listonoszowi. Wpadł i 
jak to się mówi, na calego, a w. rezultacie 
zasiadł na ławie oskarżonych. 

Na rozprawie w Sądzie Okręgowym w 
dniu 27 mają br. Bikulicz tłumaczył się, że 
do kradzieży listów, zmuszał go straszliwy 
nałóg alkoholika. Kradł, bo musiał pić, a 
pieniędzy na wódkę nie posiadał. 

W wyniku wrozpatrzenia całokształtu 
sprawy, sąd wymierzył mu względnie ła- 
godną karę 2 lat więzienia. 

Wczoraj wyrok ten| zatwierdził Sąd A- 
pelącyjny w Wilnie, uzupełniając go po- 
zbawieniem praw obywatelskich Bikmlicza 
na przeciąg laft pięciu. Oskarżony odpowia-. 
dał z wolnej stopy i bronił się sam, bez 
adwokata. p. w. 

  

GRZYBOBRANIE 

W tymże dniu Sąd Apelacyjny rozpa- 
trywał sprawę niejakiego Franciszka Wo- 
wanki, 28-letniego mieszkańca wsi Borkow 
szczyzna gm. rudomińskiej. Woronko zo- 
stał skazany przez Sąd Okręgowy na 4 la- 
ta więzienia: za zniewolenie starszej od nie 
go 0 10 lat Anny Kuczkówny. Wczoraj o- 
skarżony iłumaczył się, że miał to być sto 
sunek dobrowolny, Kuczkówna zaś potwier 
dziła, że gwalt w lesie, gdy zbierała grzy- 
by. Na propozycję pnzewodniczącego, aże- 
by się ożenił z pokrzywdzoną, Woronko 
odparł, że woli już śmierć, niż ślub z tak 
brzydką babą. Kuczkówna rzeczywiście 
nie grzeszy zbytnią pięknością. 

W| wyniku mozpatrzenia całokształtu 
sprawy, Sąd zmniejszył tym razem oskar- 
žonemm (karę do 1 roku więzienia, obniżą- 
Jac ją ma mocy amnestji o połowę. Wobec 
tego jednak, że Woronko przesiedział już 
na Łukiszkąch 8 miesięcy — wczoraj jesz- 
<ze powędrował do domu. D. w. 

Nowa linia 

SŁOWO 

kolejowa 
89 km. drogi żelaznej Woropajewo—Druja 
WILNO. Dziś o godz. 9 rano nastąpi 

uroczyste poświęcenie i otwarcie nowo- 

wybudowanej, 89-kilometrowej linji kole- 

jowej Wioropajewo — Druja. 
Poświęcenia dokona JE. ks. Arcybis- 

kup Wileński R. Jałbrzykowski w otocze- 
niu duchowieństwa. 

Przecięcia "wstęgi i otwarcia linji do- 

kona p. premjer Aleksander Prystor. Po 

otwarciu linji i przemówieniach nastąpi 
próbny przejazd po nowej linji oraz zwie- 

KRO 
  

  

Dzis 6 Wacnóć słeńcs į 6.21 
Leonarda 

Jutro 
Herkulana 

| CZAT 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 5 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 763. | 

Temperatura średnia: +9.. 

"Temperatura najwyższa: +10. 

Temperatura najniższa: +7 

Opad: 0,4. : 
Wiatr: poludniowo - zachodni. 

lendencja: lekki spadek. 
Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY P.ILM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Przejściowy wzrost zachmurzenia: —- Miej 
scami opady. — Potem zachmurzenie zmienne. 
— Umiarkowane wiatry zachodnie i południo 
wo-wschodnie. Nocą chłodniej. 

15 24 
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NIEDZIELA 

Zachód słeńcs g 

  

NABOŻEŃSTWA 

— ЙА POLEGŁYCH POLICJANTÓW. 
W) dniu 10 bm. o godz, 10 rano w kościele 
św. Kazimierza odprawione zostanie nabo- 
żeństwo żałobne za poległych w. obronie 
współobywateli, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, funkejonarjuszów policji wo- 
jewództwa wileńskiego. 

Po nabożeństwie o g. 11,30 nastąpi zło- 
żenie wieńców ma grobach policjantów, o 
czem powiadamia komendant wojewódzki 
polieji państwowej. 

MIEJSKA 
— Ulica Wiosenna znów wymaga napra- 

wy! — Mieszkańcy ul. Wiosennej na Antoko 
lu skarżą się znów na fatalny stan zamieszki- 
wanej przez nich ulicy. 

Ostatnio wypadłe deszcze znów uszkodziły 
poważnie jej nawierzchnię. $ 

Magistrat — jak podawaliśmy w swoim 
czasie — odmówił definitywnie brukowania ul. 
Wiosennej w roku bieżącym, możeby więc 
władze miejskie zechciały przynajmniej skiero 
wać tam paru robotników dla zasypania Świe 
żo powstałych rowów, uniemożliwiających ko 
munikację na tej górzystej ulicy (i). 

dzanie objektów kolejowych ostatnio wznie 
sionych. ; 

Na uroczystość otwarcia z Warszawy 
przybyli ministrowie: komunikacji inż. 
Butkiewicz, skarbu Zawadzki, łyrektorzy 
departamentu komunikacji inż. Gronowski 
Andrzejewski, Uchniak i inni goście. — 
Z Wilna wyjeżdżają: wojewoda, gen. Dąb- 
Biernacki, prezesi Żuchowicz,. Ratyński, 
przedstawiciele wojskowości, władz cywil- 

nych i miejskich onaz prasy. 

ESBK ] 

— REDUKCJE iW: MAGISTRACIE. — 
Komisja kwalifikaeyjjna opracowała już 

plan redukcji personelu biunowego w ma- 
gistracie. 

Zostanie on omówiony na, jednem z naj 
bliższych posiedzeń magistratu. 

POCZTOWA 
— Zmiana godzin kasowych w Oddziale 

PKO w Wilnie. Poczynając od dnia 15-go b.m. 
Kasy PKO czynne będą dwurazowo od godzi- 
ny 8-ej do 13 i od godziny 17 do 19-ej 

SKARBOWA 

— DZIAŁALNOŚĆ KONTROLI SKAR- 
BOWEJ. — Kontrolerzy wileńskiej Izby 
Skarbowej w ciągu ubiegłego miesiąca na 
terenie poszczególnych powiatów Wileńsz- 
czyzny ujawnili 13 tajnych gorzelń. Skon- 
fiskowano 624 litry samogonki oraz różne 
przyrządy do pędzenia alkoholu. 

10 osób pociągnięto do odpowiedzial- 
ności karnej. 

AKADEMICKA 
— Sodalicja Marjańska Akademiczek po- 

wiadamia, że zebranie sekcji współczesnych za 
gadnień religijnych odbędzie się dziś tj. w nie 
dzielę 6 bm. o godz. 15,30 (punktualnie) w 
Ognisku własnem (ul. Uniwersytecka 9 — 9) 
z referatem kol. Julji Kowalskiej pt. „Pornogra 
fja w sztuce. Goście — akademiczki — mile 
widziane. 

— Wyższa Szkoła Instytutu Naukowo - 
Badawczego Europy Wschodniej. — W ponie- 
działek dnia 7 listopada rb. o godzinie 8 od- 
będzie się w kościele św. Jana nabożeństwo na 
intencję rozpoczętego roku akademickiego w 
Wyższej Szkole Instytutu. 

SZKOLNA 
— Zarząd Związku Absolwentów. Gimn. 

Jezuitów w Wilnie, podaje do wiadomości 
członków, iż w niedzielę dnia 6 b.m. o godz. 
1i-ej w lokalu Związku odbędzie się Zebranie 
ogólne Obecność konieczna. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— Odczyt z cykłu „Święci Pańscy* p.t, 

„Św. Stanisław Kostka“, — ks dr. Kazimiiza 
Kucharskiego T. ]. — odbędzie się dnia 8 li- 
stopada, we wtorek, o godz. 7 wiecz. w Domu 
Sodalicyjnym (ul. Królewska 9, II p.). Wstęp 
dla członków i zaproszonych gości. Zapro- 
szenia można otrzymać od członków Sodalicyj 
Marjańskich. 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 10 listopada w lokalu Pora- 
dni Eugenicznej „ul. Żeligowskiego prof. Z. 
Hryniewicz wygłosi odczyt na temat „Jak u-- 
szlachetnić rasę ludzką”. 

Początek o godz. 5,30. Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
, — Kurs pilotów Aeroklubu. Aeroklub wi- 

leński podaje do wiadomości, iż w drugiej pn- 
łowie listopada r.b. uruchamia V turnus Kur- 
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Ż wystawy Józefa Horyda 
DSA ię 

  

Powyżej reprodukujemy jeden z rysunków czarną kredką, w których celuje 
znakomity artysta. 

SUENO AEA ZEW ERA ENTERT TEKSTAI WTEIEOCIA 

Samobójstwo aplikanta adwokackiego 
WILNO. — Wczoraj w nocy odebrał 

sobie życie 30-letni aplikant adwokacki 
Samuel Kacew. | 

Zawód życiowy był przyczyną targ- 
nięcia się na życie, jak to wyjaśnia list, 
pozostawiony przez desperata, a pisany 
na krótko przed śmiercią. 

Kącew był w swoim czasie poszlako 
wany o uprawianie działalności komuni- 
stycznej, co bezwątpienia odbiło się na 
jego karjerze życiowej. 

Okoliczność ta wysoce deprymująco 
nań podziałała. Zdając sobie sprawę, że 

nie naprawi raz ustalonej opinii, wpadł 
cstatnio w stan silnego rozstroju ner- 
wowego. ; 

W piątek wieczorem samobójca no- 
cował u znajomego, dra Kapłana (Wileń 
ska 8) i tam właśnie, gdy wszyscy już 
spali, »rzyjął większą dawkę weronalu. 

Raro dopiero, gdy Kacew zbyt dłu- 
go pozostawał w łóżku, zwrócono na to 
uwagę i wówczas stwierdzono, żę nie 
daje on znaków życia. Oględziny lekar- 
skie stwierdziły, że zgon nastąpił wkrót 
ce po zażyciu t ucizny. l 

Z Moskwy do Stołpców pod lokomotywą 
‚ #е 5ю ебу donoszą, iż z pod lokomotywy 
pociągu międzynarodowego przybyłego z Mo- 
skwy wyciągnięto nawpół przytomnego męż- 
czyznę w wieku około lat 38, który usadowił 
się pod węglarką i szczęśliwie przejechał ca- 
łą drogę przez nikogo nie zauważony. 

Mężczyzna ów podał sięę za b. sztabs-ka- 
pitana Gribinowa - Wasiljewa. Gribinow — о- 
statnio został wypuszczony z więzienia, gdzie 
odbył 10-letnią karę ciężkiego więzienia za 
działalność kontrrewolucyjną. Po opuszczeniu 

więzienia Gribinow wałęsał się po Moskwie 
bez zajęcia. Po pewnym czasie zdołał on od- 
naleźć kilku znajomych, którzy go przygar- 
nęli i wciągnęli do roboty konspiracyjnej, 

Władze sowieckie ujawniły cały komitet i 
aresztowały wszystkich członków. Gribinowi 
udało się zbiec ponieważ nie tracąc ani chwili 
czasu zdołał dostać się do pociągu odchodzące 
go do Polski i pod węglarką przybyć do 
Stołpców. 

  

7 działalności BBWR 
Zebrania w pow. wileńsko - trockim: 

W” ostatnim tygodniu Sekretarjat Po- 
wiatowy BBWR. zwołał jw kilku ośrodkach 
gminnych na terenie powiatu posiedzenia 
zarządu komitetów, na których za pośred- 
mictwem swego delegata informował czo- 

łowych działaczy organizacyj, jakie zada- 
nia winny być przeprowadzone w najbliż- 
szym sezonie. Zebrania takie odbyły się w 
Mickunach, Trokach, Tungielach i M. So- 
lecznikach. R 

Z okazji uczestniczenia na tych zebra- 
miach przedstawiciela Sekretarjatu p. A. 
Gawdy, jednocześnie załatwiona została 
sprawa składu personialnego zarządów ko- 
mitetów, Komitety gminne, jak naprzykład 
miekuński, przystąpiły ostatnio do zorga- 
mizowania ikół wiejskich. Pnzy tym komi- 
tecie, dzielnie prowadzonym przez p. An- 
tomego Matarewicza, istnieje biuro pisania 
podań, co stanowi o dużej popularności 
BBWR. Ludność oceniając należycie tego 
rodzaju bezpłatną pomoc, chętnie zaczyna 
uczestniczyć w życiu onganizacyjnem. 

KAŁAAŁAA. 
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D-r. med. 

Czesław Czarnowsk 
Chor. uszu, nosa i gardła 

przeprowadził się 
na ul. Zygmantowską d. 20 m. 4, telef 17-04 
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su Teoretycznego dla kandydatów 
tów. 

Podania o przyjęcie na powyższy kurs 
przyjmuje do dnia 18 listopada br. i szczegó- 
łowych informacyj udziela z wyjątkiem sobót 
i świąt, od godz. 19 do 20,30. 

— Program Dnia Miłosierdzia Chrześcijań- 
skiego, który odbędzie się w Wilnie 6-go li- 
stopada 1932 r. 

1. O godzinie 11 rano w kościele św Ja- 
na Uroczyste Nabożeństwo na intencję Ubo- 
bogich i Ofiarodawców celebruje J E. Ks. Bi- 
skup Kazimierz Michalkiewicz, kazanie wygło- 
si ks. prałat Leon Żebrowski. 

2. we wszystkich kościołach paraijalnych 
i zakonnych Uroczyste Nabożeństwa z oka- 
z: „Dnia Miłosierdzia  Chrześcijańskiego 1 
okolicznościowe kazania 

8. O godz. 12,30 w południe w sali Śnia- 
deckich USB. uroczysta akademja „Dnia Mi- 
łesierdzia Chrześcijańskiego". 

4. Wieczoreni o godzinie 20-ej w Teatrze 
Wielkim na Pohulance przedstawienie  „Nie- 
bieski Ptak“ Maeterlincka z dochodem na ce- 
le „Dnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego". 

Przez cały dzień kwesty w kościołach i 
obok świątyń; w  kancelarjach  parafjalnych 
można cały następny tydzień składać ofiary w 
naturze: ubrania, obuwie, produkty żywnościo 
we, meble i różne inne rzeczy zbędne w do- 
mu. 

— POLICJA BEZROBOTNYM. Ofice- 
rowie i szeregowi policji! województwa wi- 
leńskiego postanowili dobrowolnie opodat 
Ikować się na rzecz bezrobotnych, przezna- 
czając na ten cel pewne kwoty ze swych 
miesięcznych poborów w zależności od 
szarży. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. Dziś o godz. 12 w poł. 

po cenach zniżonych czarodziejska baśń Mae- 
terlincka „Niebieski ptak”. 

Dzisiejsza popołudniówka o godz. 4-е; 
„Dzikiej pszczoły” jest już ostatnią w sezonie 
w świetnej obsadzie ze Stanisławem Grolickim 
-na czele. Ceny miejsc zniżone. 

Wieczorowe przedstawienie o godz. 8 wy- 
pełni baśń Maeterlincka „Niebieski ptak”. 

— Tani poniedziałek — ceńy propagando- 
we. — W poniedziałek o godz. 8 wiecz. ostat 
nie propagandowe _ przedstawienie „Dzikiej 
pszczoły” Morstina. Ceny miejsc od 20 gr. do 
2 zł. Sztuka ta schodzi już bezpowrotnie z 
repertuaru. : 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziš teatr 
Lutnia czynny będzie dwukrotnie. Popołudniu 
o godz. 4 po cenach zniżonych ukaże się po 
wszechnie lubiana operetka Kalmana „Księżni- 
czka czardasza" z udziałem Elny Gistaedt w 
obsadzie premjerowej. Wieczorem o godz. 8,15 
pełna sentymentu, humoru oraz pięknych melo 
dyj wspaniale wystawiona operetka Jarno — 
„Krysia Leśniczanka”, która odniosła sukces 
artystyczny i cieszy się wielkiem  powodze- 
niem. W roli tytułowej Elina Gistaedt, w otocze 
niu najwybitniejszych sił zespołu artystyczne- 
go. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie. — W niedzielę 6 bm. wileń- 
ski teatr objazdowy odegra w Podbrodziu — 
„Roxy“, šwietną komedję amerykańską. W „o 
niedziałek to samo widowisko dane będzie w 
Postawach, Obsadę tej uroczej komedji stano 
wią: Marja Zarębińska, Wanda Stanisławska, 
Z. Molska, Edward Gliński, B. Loedl i S. Ku- 
biński, 

— Bractwo Sceny Katolickiej św. Gene- 
zjusza odegra w niedzielę dnia 6 b.m. o godz. 
T wiecz, przepiękną sztukę p.t. „Dla Miłości” 

na piio- 

    
dramat w 4 aktach, na którą prosi wszystkich 
o jaknajliczniejsze przybycie. Wejście do 
przy kościele św. Jana przez bramę 
sytecką. 

— DZISIEJSZY KONCERT ŚPIEWA - 
CZY, urządzony przez Wileńskie Towarzy- 
stwo Filharmoniczne, w wykonaniu pań: 
Walentyny Czuchowskiej (sopran), uczest 
niczki Konkursu Mlodego Śpiewaka, o któ 
rej prasa stołeczna odzywała się jalknajpo- 
chlebniej — i Niny, Grewcewowej, znanej 
już Wilnu mezzo-sopranistiki, odbędzie się 
w Sali Konserwatorjum Muzycznego w 
Wilmie (Wielka 47, wejście od ml. Koń- 
skiej Nr. 1). 

Początek o godz. 8-mej wiecz. Sprze- 
daż biletów w dniu dzisiejszym — przy ka- 
sie Konserwatorjum od g. 5-tej po poł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO—Kurjer syberyjski. 
PAN—Blond Venus. 

HELIOS — Głos pustyni. 
HOLLYWOOD — Dr Jekyll i Mr. Hayde. 

STYLOWY—Na falach namiętności. 

ŚWIATOWID Ogród Allacha. 
LUX — Ciebie tylko kocham. 

saii 
uniwer - 

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach tra 
wienia, niesmaku w ustach, bólu w skroniacii, 
gorączce, zaparciu stolca, wymiotach, lub roz- 
wolnieniu, już jedna szklanka naturalnej wody 
gorzkiej  „Franciszka-Jozeia“ działa pewnie 
szybko i dodatnio. Żądać w aptekach i drog. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zamach samobójczy. — Pupkiewiczowa 

Józefa lat 31 zam. przy ulicy Jeziornej nr. 10 
w celu pozbawienia się życia wypiła jodyry. 
Lekarz pogotowia ratunkowego po udzieleniu 
pomocy odwiózł desperatkę do szpitala Sawicz 
w stanie niezagrażającym życiu. Przyczyna — 
nieznana. Dochodzenie prowadzi 3 posterunek 

— ZŁODZIEJE W GARAŻU. Antono- 
wiczównie Halinie, zam. przy nl. Dąbrow- 
skiego 10, w; nocy z 3 na 4 bm. nieznani 
sprawcy skradli z garażu, mieszczącego 
się w podwórzu tegoż domu, liczniik f-my 
„Agro', wiamtości około 675 zł. 

, wczoraj w lokalu „Bratniaka“. 

ži. 
LUDWIK NIECIECKI 

Wieloletni zasłużony członek Zarządu T wa Przyjaciół Nzuk w Wilni 
Po dłngich i ciężkich cierpieniach opatrzony $ $. Sakrsment:mi 

zmaił dnia 5 listopada r b, 
Pcgrzeb z kościcła Św. Jakóba na cmentarz Rcsss cdbęczie się dnia 

6 listopada w niedzielę o gcd:.3 e, 
Jakóba nazajutrz o godz. 7-ej rano 

nab:źeństwo žaicbne w kcściele św 

O tych smutnych obrzędach z głąb>k m żalem powiadamia 

Cześć Jego pamięc ! Zarząd T wa Przyjaciół Nauk w Wilnia 

  

Kamieniami w pociąg 
WILNO. W dniu wczorajszym między 

stacjami Parachońsk — Łowcza nieznani 
sprawcy obrzucili kamieniami pociąg oso- 
bowy Nr. 811. Wybito w 2 wagonach Szy- 

by. Jeden z kamieni zranił w głowę Marję 
Zamorską, żonię ikontrolera (kolejowego w 
Łunińcu. (Powiadomiona policja zarządziła 
energiczne dochodzenie. 

Na akademickiej 
herbatce 

Przygotowania do Tygodnia Akademika i 

propagandowa akcja tego „Tygodnia*  zaini- 
cjowały taką właśnie „herbatkę prasową” 

„Herbatki“ to 

dużo lepiej od „konferencyj* z wielką bardzo 

napuszoną, bardzo expose'ową przemową waż 

nej figury. Tu były tylko, informacje. Dawał 

je prezes wileńskiego  Bratniaka p. Ochocki, 

mówiąc o tem wszystkiem co jest potrzebą 

materjalną dzisiejszego akademika, a co Zaspa 

kajaniem tej potrzeby przez taką instytucję, 

jak Bratniak. Bratniak — to jest właściwie 

taki duch opiekuńczy, który pomaga najbied- 

niejszym wiązać koniec z końcem. Naciąga ie 

„końce* i wyciąga, sztukuje taniemi obiada- 

mi i pożyczkami bezzwrotnemi i  mieszka- 

niem w domu akademickim i czem tylko mo- 

że. Zazwyczaj, niestety, staje ten duch wa 

hec całej masy niedowiązanych końców. I 

zwraca się do wszystkich: może pomozecie 

mi je związać? Takie może pomożecie mi je 
związać, takie czy chcecie doprawdy, czy do- 

prawdy chcecie, by co trzeci dzień jeden aka 

demik w Polsce umierał na gruźlicę, to iest 

Tydzień Akademicki. Jest kryzys, każdy niewie 
le może. Ale jeśli każdy może choć coś, to 
wszystko razem jest to dużo. O to coś prosi 
Tydzień Akademika. 

Przy herbatce była rozmowa z panem wo 
jewcdą, który wniknąć chciał naprawdę we 
wszystkie szczegóły akcji Tygodnia. A potem 

była mowa o opłatach, że były koniecznym 

niestety, ciężarem w chwili, gdy ofiarę poniósł 

był i rolnik i kupiec, i robotnik, i urzędaik. 

Ale że jednak są starania, że dokłada się wszy 

stkich sił, aby ostrzeć sytuacji załagodzić jak 
najbarc-iej. Grupa akademików słuchała. Za- 

pewne myśleli o tem poparciu, z jakiem się ak 
cja Tygodnia spotyka u tych samych władz, 
których pewne może konieczności zbyt nagle 
przed niemi wyrosłe, podyktowały tamte r2:- 
wiązanie. 

Była jakaś nuta ciepła między tymi ludźmu, 
których reprezentował wojewoda  Beczkowicz, 
a tyni, za których mówił młody prezes Erat 
niska. 

Ryedzący dziś Folską i ci, którzy po rich 
trud obejmą, rozmawiali. Gajewicz — i B.wy 
ka. Cala konspiracja malkontentów, odepchn.ę 
tych przez życie od steru, na rzecz tamtvch. 
dzieii w dzień pracuje dziś nad tem, by takich 
oto tczmów nie było.. By młody, dzisiejszy a- 
kademik zaciągnął się w ich grę na odegranie 
sę polityczne. Sławne już zebrania informacyj 
ne młodzieży, gdzie przemawia wyłącznie nie- 
mal , młodzież”, która uniwersytety pokończy- 
łu w najlepszym jeszcze razie 10 lat temu, ale 
wciąż jeszcze „informuje” i bruździ — mog- 
łyby o tem powiedzieć wiele. 

Tu jednak zeszli się z dwóch stron ci wiaś 
nie których za wszelką, wszelką cenę starano 
się poróżnić. I mówili o wielu trudnościach a- 
kademika i o tem, jakby najlepiej. Ani się 
wdawali w dalekie, szerokie spory. Nad icn 
myślą planowała wieka rzecz: 1000 akademi- 
ków rocznie'umiera'na'gruźlicę. Nędza, zło. Trze 
ba radzić, szukać ratunku. Takie sprawy jed 
noczą. Takie sprawy są najważniejsze. Być 
może jedynie ważne. K, Prusz, 

БЕЗНРОВО ОЕСЫРОЛИННЕКИГИНЫРИБЫТИННОНЕННИИТ 

SPORT 
DZIŚ 

Na czoło imprez sportowych, żywo in- 
teresujących polski świat sportowy, wy- 
suwa się wyraźnie mecz bokserski 'w-Dort- 
mundzie, gdzie zmierzą swe siły państwo- 
we reprezentacje Niemiec i Polski. 

Po kilkakrotnych porażkach, repre- 
zentacja polska odwzajemniła się Niem- 
com w noku ubiegłym, wygrywając w sto- 
sumku 10:6. 

Triumf nielada, jeśli się weźmie pod 
uwagę, że Niemcy są prawdziwą potęgą 
pięściarską nie tyllko Europy, ale i świata. 
Wielki triumf Polski i jeszcze większa 
złość pokonanych, to też przeciwnik masz, 
pełen żądzy, rewanżu, wystawia obecnie 
swój najsilniejszy skład — samych olim- 
pijczyków. 

Czy oprą się im nasi chłopcy. 0 któ- 
rych można powiedzieć, że... ostatnio wal- 
czyli słabo, b. słabo? Czy zdołają, po przej 
ściu specjalnego obozu treningowego, prze- 
ikonać Niemców, że jesteśmy przeciwni- 
kiem równorzędnym ? 

Dziś jeszcze fale radjowe przyniosą 
odpowiedź na te niepokojące pytania. 

* * * 

Legja czy Podgórze, oto drugie emo- 

cjonujące pytanie. Finałowe spotkanie o 
wejście do Ligi odbędzie się w Poznaniu. 
Legja, którą niedawno mieliśmy możność 
oglądać w Wilnie, a która utrąciła naszego 
mistrza — 1 pp. Leg., wallezyć będzie na 
swem boisku z przeciwnikiem b. groźnym. 

Podgórze bez zbytniego wysiłku wyeli- 
minowało mistrza: śląskiego TFC Kaltowi- 
ce i łabwo uporało się z Polonją przemy- 
ską. Czy da. sobie radę z Legją na obcym 
terenie — chyba tak. 

* * * 

Z dzisiejszych walk Tigowych najbar- 
dziej interesują spotkania drużyn czoło- 
wych. Zarówno Warta, Cracovia jak i Po- 
góń stają w szranki. Od wyników uzyska- 

NAFILMOWT ŚMIE 

„KURJER SYBERYJSKI* — „CASINO*. 

Właściwie tytuł ten! jest nieodpowiedni 
i zupełnie się nie wiąże z itreścią obrazu. 
Wprawdzie pociąg jest, ale wcale to nie 

kurjer, ani też syberyjski. 
Właściwszy już jest tytuł dmugi „Pod 

wrogim sztandarem *. в 
Tematem bowiem obrazu jest tragiczne 

rozdwojenie młodego finlandczyka, który 
dla miłości dziewczyny wstępuje do wojska 
rosyjskiego i zostaje przez republikańskie 
wojska: skazany na rozstrzelanie, 

Zwolniony: pod słowem honoru dla po- 
żegnania się z matką, mimo piętrzących 

się przeszkód przybywa punktualnie i sam 
oddaje się w ręce republikanów. 

Film ten zrobiony został w Szwecji. 
Widać w nim, mimo wielu braków i niedo- 
ciągnięć, sporo wysiłku w opanowaniu tre- 
ści przez technikę filmową. Reżyser Gu- 
staw Molander stara się wyzyskać zdję- 
cia, montuje sceny i poslluguje się zbliże- 
niami! z dość dużą swobodą. Mimowoli na- 
suwa się porównanie z polską twórczością 
filmową. Walnym plusem szwedzkiego fil- 
bu jest bardzo dobry dźwięk. Dialogi są 
językowo niezrozumiałe, ale wyraźne. Ton 
i wszelkie odgłosy są czyste i nafiuralne. 

Przy tych mwszyslikich zaletach, film 
pozostaje wszakże tyllko próbą. Scenarjusz 
jest bardziej niż mglisty, sytuacje mało 
prawdopodobne, motywacja wypadków. na- 
ciągana. Wykonawicy zbyt afektywni i 

przesadni. > TAG ©. 

100 durniów łuninieckich 
Chwyty i sposoby oszustów wszelakiej 

branży pozostają w ścisłym związku z po- 
ziomem intelektualnym środowiska. Im 
poziom jets wyższy, tem trudniej zaimpo- 
nować, ii sztuczki kończą się fiaskiem. Dla 
tego też w wielkich miastach, w stolicach 
zauważamy spadek oszustw, które już nie 
popłacają. Zamiast nich coraz częściej sto- 
suje się alcaponizm, jako środek szybszy 
i bardziej radykalny. W Warszawie jedr 
nym z pierwszych bojowników nowych me 
tod byi bodaj Tasiemka. 

Są jednak natury delikatniejsze, któ- 
re brzydzą się terorem i gwałtem, Nie ma- 
Jąc w wielkich skupieniach ludności odpo- 
wiedniego pola do popisu, udają się 
chętnie na prowinieję, do miasteczek i wsi; 
gdzie dość jest jeszcze durniów, których 
można nabierać. 

Takiego właśnie programu trzymał się 
Aleksander Krzesiniec, pochodzący z War- 
szawy, działający zaś w okolicach Łuniń- 
ca. „Okolice te obfitują w durniów: w ciągu 
dwóch imi RP znalazł ich stu. 

— Jak szuka się durniów:? — za 
Iktoś — jaki jest na to sposób ? z 

Trzeba przyjechać do Łunińca i powa- 
łęsać się po mieście oraz po wsiach oko- 
licznych. W ręku trzeba trzymać woreczek 
ze złotym proszkiem. Można go kupić w 
składzie farb. Jest to właśnie lep, na który 
durmie w tamtych stronach idą. 

„ — Oto złotodajny piasek — trzeba mó- 
wić — znaleziony w gruntach pod osadą 
Grzymce, Kto pragnie wi tych ciężkich cza 
sach natychmiast zrobić majątek, niech ku puje tę ziemię, póki nie zapóźno. Działka 
200-metrowa. kosztuje 2000 zł., a daje zło- 
ta na sto tysięcy, działka 500-metrowa 
tylko 4000, a daje złota trzy razy więcej. 
Spieszcie się. Pieniądze należy za pokwito- 
waniem wpłacać na moje ręce. 

: Tak właśnie obwieszezał Krzesiniec.— Nikt go nie zapytał, dlaczego sprzedaje swoją złotodajną ziemię, dlaczego sam nie robi złota i majątku. Stu durniów łuni- nieckich wpłaciło mu w ciągu dwóch dni gotówką kilkanaście tysięcy złotych, ty- tułem zaliczek, 
: Szczęściem policja tamtejsza różni się biegunowo od obywateli. Gdy: Krzesiniee udał się szukać durniów do Brześcia, a łu- * niniecey przybyli tłumem do. Grzymiec po swoje działki, policja domyśliła się, że tu coś mie w porządku. Zaczęła telefonować tu i tam, rozsyłać listy gończe, no i Ктие- вш‹:Ё każ Brześciu nakryto. 

prawie ni = AOR nowa setlka szylkowała się 

SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominikańska 8, filja Wielka 13. Poleca obuwie własnej pracowni w wielkim wise damskie, męskie i dziecinne, Na sezon zi- mowy kalosze, šniegowce, wielki wybór pantofli rannych oraz obuwie specjalne do 

Śniegowców po cenach bardzo niskich. | 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 

Bardzo uprzejmie proszę o umieszczenie w pismie pańskiem co następuje: 
Wszystkim instytucjom i organizacjom przedstawicielom gmin wyznaniowych, Reda- kcjom pism, Kołom i Korporacjom Akademic- kim, oraz wszystkich poszczególnym osobom które tyle serdeczności okazały mnie z powo- du 30-lecia mej pracy — składam tą drogą najserdeczniejsze „Bóg zapłać”. 

Stanisław Władyczko 
Profesor Uniwersytetu Wileńskiego 

nych zależeć będzie, kto zajmie czoło ta- 
beli. Pogoń ma: chyba najgroźniejszego 
przeciwnika — Wisłę, znacznie silniejsze- 
gon iż 22 pp. lub Warszawianka, walczące 
z Cracovią i Wartą. (t) 

`



Kandydat na posta N. R. O. paserem 

    

BRZEŚĆ LITEWSKI. PAT. — W о- 
statnich dniach, w związku z systematycz- 
memi kradzieżami, popelnianemi od diuž- 
szęgo czasu z magazynów 9 dyonu samo- 
chodowego w Brześciu, aresztowany, został 
Władysław Dolner, zatrudniony jako uczeń 

w warsztatach technicznych tego dyonu. 
Dolmer do kradzieży się przyznał, oraz zło- 
żył rewelacyjne zeznania, obciążające zna- 

nego w szerokich kołach kolonji rosyjskiej 
na Polesiu Kislowsikiego IAleksandra, wła- 

ściciela firmy samochodowej „Auto-Pole- 
sie" (Brześć ul. 3 Maja 5), który za bez- 
cen miał nabywać od: Dolnera skradzione 
części samiochodowe. Podczas rewizji, prze 
prowadzonej u Kisłowskiego, ujawniono 
ficzne przedmioty, pochodzące z kradzieży, 
wobec czego Kisłowski wraz z Dolnerem 
osadzeni zostali w więzieniu. 

Jak się dowiadujemy, szczegóły tej 
sprawy przedstawiają się następująco: 
Wynik rewizji, przeprowadzonej w. firmie 
„Amto-Polesie*, w czasie której ujawnio- 
qe szereg rzeczy, pochodzących z kradzie- 
ży, potwierdziły zeznania Dolnera. W cza- 
sie przesłuchania Kisłowski przyznał się 
do kupowania części samochodowych od 
Dolnera, nadmienił jednak, że nie nie wie- 

grodźięhyka 
— OSOBISTE PORACHUNKI. Obu- 

chowicz Jan: (Bazyljańska 33), mający 
pretensje natury, osobistej do Jabłonka 
Morducha, zamieszkałego przy ul. Poczto- 
wej 5, pobił tego ostatniego (tak dotkliwie, 
że zajściem zainteresowała się policja. 

— ŁOŚ WIYŁUDZA PIENIĄDZE. Moj- 
żesz Łoś z Białegostoku wyłudził podstęp- 
nie 40 zł. od Potrebiczowej Emilji, zamie- 
szikałej w Grodnie przy ul. Artyleryjskiej 
20. — Tenże Łoś do spółki: z Melerem Lej- 
bą dokonali oszustwa na szkodę Mikłasze- 
wiczów Nikifora i Grzegorza, mieszkań- 
ców: wsi: Bytczynty gm. Żydomia. 

ZARZĄD LEGJI INWALIDÓW 
W. P. — W ostatnich dniach ubiegłego 
miesiąca odbyło się walne zgromadzenie 
członków Legji. Inwalidów Wojsk Polskich 
komp. Grodno, na którem został wybrany 
zarząd w: następującym składzie: pp. Boch 
mański Józef, Kleczkowski Stanisław, Mi- 
Tewski Kazimierz, Łukaszewicz Czesław i 
Sulim Jan. Na zastępców zostali obrani 
pp: Piotrowicz Witold i Chrzanowski Bo- 
lesław. Do komisji rewizyjnej weszli pp: 
Didmani Adolf, Stefański Ryszard i Łucz- 
(kow Marjan; na zastępców zostali wybra- 
mi pp: Kura Zygmunt i Rejtner Kazimierz. 

Do sądu koleżeńskiego weszli pp: Ed- 
młund Wąsowiiez, Kozicki Jan i Ogiński 
Marjam, zastępcy: Sulim Jam i Bachmiń- 
ski Józef, którzy zostali również delegata- 
mi na zjazd koleżeński. 

  

     
      
    

    
    

    

        

             

       
    
    

       

       

      
    

      
    

        

      
    

      

     

   KINA P. T. K. TEL. 714 
PORRDOEDOOKPROWKZODO Z ASN PAENNTSIIA 
Początki seznsów: 18.15, 20.15 i 2215 

Gźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pacztowa 4. 

Dziś! LIANA HAID, IWAN PETRO- 
WiCZ i GEORG ALEXANDER 

w czarnjącym przeboju dzwiękowym 
o miłości, zdradzie i pięknych kobie- 
tach w stolicy zabaw Wiedniu p. t. 

„Bal w operze” 
Szaleństwo jednej nocy. — Bal ma- 
skowy. — Namiętne upajające tango.— 
Miłość mężatki i... ten trzeci, 
Tango „Santa Lucia* i walc angielski 

„Mnuzyka taniec i noc”, 

wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiec 

Kino „A POL LG" 
Dominik. 26. 

Film, łączący w sobie piękno, przepych, 
erotykę i sensację 3 

Maradu 
W roli gł: Ch. Bickiord, R, Hobard i 
G. Renavani. Wartość filmn przeszło 
2.000 000 dolarów. Prawdziwe wybu- 

chy wulkanów. 
Wstęp 70 groszy 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 18. 

Czarująca SUZY VERNON, wybitny 
tragik Michał BOHNEN i Henry 
STUART w dramacie z życia emi: 
gracji rosyjskiej, otoczonych zdala od 
ojczyzny zgrają przebiegłych szpiegów 

t 

„CZERWONY BIES" 
(TAJEMNA NOC) 

Piękna księżniczka w łapach rozbe- 
stwionege marynarza, Sensacyjny wy- 

ścig samolotu z samochodem, 

WSTĘP OD 49 GR. 

Początek seansów 
o g. 6.15, — 8, — 16, KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATGWID" 

GRODNO, Brygidzka 2, 
Liljanka 

dział o pochodzeniu ich z kradzieży. Ee- 
mania Kisłowskiego nie wytrzymują kry- 
tyki, gdyż kupował on: 1) rzeczy, na któ- 
rych były 'wyraźne znaki, świadczące o ich 

pochodzeniu wojskowem, 2) nabywał je za 
cenę zazwyczaj stanowiącą jedną dziesią- 
tą ceny rynikowej, wreszcie 3) nabywał je 

od nieletniego (Dolner jest niepełnoletni). 

Z tych względów Kisłowski, jako oskarżo- 
ny o mprawianie pasenstwa, osadzony z0- 
stał decyzją władz sądowych w więzieniu. 

Kisłowski jest właścicielem majątku 

Bałandycze. W czasie wojny światowej słu 
żył on w armji rosyjskiej w stopniu po- 

ruczniika artylerji konnej, a po przewrocie 

w armjach Skoropadskiego i Petlury. Pa 
wiojnie jako emigrant zamieszkał na. Po- 

lesiu, gdzie brał czynny udział w życiu e- 
mignacji rosyjskiej. — Jakiś czas był skar 
bnikiem Rosyjskiego T-wa Dobroczynnoś- 
ci w; Pińsku, a w czasie wyborów do władz 
ustawodawczych w okręgu wyborczym 60 

był jednym z czołowych kandydatów na 
posła z listy Nr. 20 (N. R. O.) Rosyjskie 
Narodowe Zjednoczenie, Wiadomość о а- 
resztowaniu Kisłowskiego wywołała. wiel- 
(kie wrażenie w rosyjskich kołach polity- 
czno - społecznych. 

— KRIADZIEŻE. — Bimgier Chaji (ul. 
Zamkowa 12) skradła palto wartości 50 zł. 
Rajzer Józefa, zamieszkała przy: ul. Kano- 
nierskiej 11, Złodziejka została ujęta przez 
policję — epilog znajdzie się niebawem w 
sądzie. 

nowogfddzka 
— OFIARY NA SZYBOWIEC TM. 

ŻWIRKI — WIGURY. (W! czasie akadę- 
muji oszczędnościowej w Nowognódku, ze- 
brano mia. szybowiec im. Źwinki — Wigury, 
budowany przez 3-cią drużynę harcerzy 
im. Marszałka! Piłsudskiego sumę zł. 8,71. 

— Rehabilitacja. W dniu 28 października 
rb. w Sądzie Okręgowym w Nowogródku na 
sesji wyjazdowej w Baranowiczach odbyły sie 
parokrotnie zapowiadane przez prasę miejsco- 
wą dwie rozprawy karne przeciwko notarju- 
szowi baranowickiemu p. Czesławowi Danow - 
skiemu, oskarżonemu z art. art. — 611 2667 
Kod. Karn. 

„Po przewodzie Sądowym przeprowadzc- 
nym pod przewodnictwem p. sędziego Łukow- 
skiego, podczas którego uwypuklona została 
bezpodstawność oskarżenia w obu sprawach 
powyższych. Rejent Danowski został uniewin- 
niony. 

— NOWINKI NOWOGRÓDZKIE. — 

W piątek wieczorem do godziny niemal 17 
nie było w Nowogródku świałtła elektrycz- 
miego. Wtajemniczeni w sprawy finansów 

miejskich opowiadali, że z braku mamony, 
Magistnat mie wykupił w porę transportu 

ropy dia elektrowni. 
Całe szczęście, że brak światła elektry- 

cznego, wypadł w dogodnym momencie: z 

powodu iszabasu — przynajmniej połowa 
mieszkańców miasta i tak świeciła szaba- 
sówkami, skilepy 7 tegoż powodu — rów- 
nież były zamknięte i handel nie był nara- 
żony na. straty, zaś kto mie miał lamp na- 
ftowych albo świec — szedł do spółdzielni 
Związku Gospodarczego, na czem spól- 
dzielmia: zyskała, wypnzedając spory zapas 

świec, posiadamy od lat trzech na składzie 
(muszę dodać na wszelki wypadek, że jesz 
cze spółdzielnia: ma trochę świec w zapa- 
sie) i w ten sposób zebrała setkę złociszów 
na zapłacenie wekselka w Komunalnej Ka 
sie Oszczędności. — Trudnio o lepszy zbieg 
okoliczności dla Spółdzielni. 

Kino też jeden: seans straciło. Akurat 
sprowadzono nowy obraz pt.: „Ck. Feld- 
marszałek z Vlastą Burianem w roli głó- 
wnej. Obraz dobry, jak na wytwómię cze- 
ską, Ale lepszy był dodaltek w formie miej 
scowych reklam. Owszem, reklamy w. kinie 
są pożądane i wprowadzenie ich w Nowo- 
gródku dowodzi pewnego postępu. Tylka, 

że ta pierwsza weklama trochę rozśmieszy- 
la publiczność. Oto p. Sz. Lubczański 0- 
zniajmia, że otworzył nowy: sklep z mięsem 

przy ul. Kościelnej Nr. 5, že ceny na mię- 
so wołowe I gatunku za kg. 50 gr., wresz- 

cie, że p. Lubczański „byje * najlepsze by- 
dło. I to „byje* wywołało huragan śmie- 
dhu. — A może o to właśnie p. Lubczań- 
skiemu chodziło ? 
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Największą i najbezpiecz- 
niejszą zbiernicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
BSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo -— wypłaty 

na każde żądanie. 
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Wstęp od 75 gr. 
Najmilszy i najwspanialszy film sezonu! 

chce się rozwieść 
Figlarna LILJANA HARVEY i Henry Garat 
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 SKLEP RADJOWY „„LINNEBĘ** 

Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 
Konto czekowa P. K. O. 82 157. 

— POLECA — 

za 190 zł. 
3-iampowy odbiornik radjowy, z lampami (Pkilips'a), 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową A 
i sprzętem antenowym 

NA 19 MIESIĘCY Po 10 ZŁ. 
Alkų DZ W ZZ PA OO RZY ER 

Wersja francnska. 
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— PIERWSZY ŚNIEG W SŁONIMIE, 
W dniu 3 bm. punktualnie o godz. 12, mli- 

ce Słonima zostały zlekka przykryte śnie- 
giem, który w. mgnieniu oka znikał z po- 
wierzchni ziemi. Towarzyszyły mu chłód 
i wiicher, oraz silne wezbranie Szezary, któ 
rej poziom w dniu wczorajszym dosięgał 

1 m. 15 cm. 

— WYSTAWIA KÓŁKA MŁODZIEŻY 
KRAJOZNAWCZEJ ZOSTAŁA ODŁOŻO- 
NA. — Dowiladujemy się, że w łonie za- 
nządu towarzystwa (krajoznawczego iw Sło- 
mimie powstała myśl odroczenia terminu 
wystawy krajoznawczej na rok przyszły. 
Należy podkreślić, że myśl ta, ma tem więk 
sze uzasadnienie, skoro się zważy, że w 
gnudniu br. w Słonimie odbędzie się wy- 
stawa prób i wzorów przemysłu krajowe- 

go, a więc wysiłek społeczeństwa będzie 
spotęgowany w kierunku spopularyzowa- 
nia i odpowiedniego współdziałania z kie- 
rownictwem wystawy, pozostającej, jak 
wiadomo, pod protektoratem ministerstwa 

przemysłu i hamdlu. 
Zdaniem naszem wystawa kółka mło- 

dzierzy krajoznawczej. winnaby się odbyć 

w: okresie wielkiego postu. Do tego czasu 
bowiem, tak Zarząd PTK. jak i kółka: mło 
dzieży będą w stanie dokonać szeregu cie- 
kawych prac i przyczynić się do calkowi- 
„tego powodzenia wystawy. 

— ZAKOŃCZENIE STRAJKU ROBO- 
TNIKÓW ALBERTYŃSKIEJ FABRYKI 
PAPIERU I TEKTURY. — W dniu 3 bm. 
strajk ekonomiczny robotników albertyń- 
skiej fabryki papieru i tektury został za- 
kończony i robotnicy przystąpili do pra- 
cy. Zakończenie strajktu mastąpiło na sku- 
tek porozumienia robotników i zarządu fa- 
bryki, które polegało nia tem, że zarząd fa- 
bryki podwyższył płacę o 20 zł. dziennie 
ma cały stan robotników i o 200 zł. mie- 
sięcznie dla najbiedniejszych robotników, 
którzy wi miesiącu z powodu ibraku pracy 
będą najmniej pracowali. Е 

— OLBRZYMI WYSIŁEK SPORTO- 
WY W SLONIMIE. — W noku biežącym 
bilans prae miejscowych władz sportowych 
a mianowicie wychowania fizycznego i 
przysposobienia wojskowego, wypadł nad- 
zwyczajniie pomyślnie. Dowodem tego jest 

chociażby okoliczność, że w: bieżącym roku 
uzyskało państwową odznakę spontową 
3551 osób, wówczas, gdy w: roku ubiegłym 
+ylko 212 (z wojskiem). 

Nie będziemy opisywać doniosłości zna 
czenia tego faktu, gdyż jest to widomym 

objawem powszechnego dbania o swój roz 
wój fizyczny organizmu; pozwolimy. sobie 
jednak nadmienić, że jednym z najważniej- 
szych czynników, wpływających na ten 

stan nzeczy, jest pełna poświęcenia i samo 
wsz się, praca miejscowej komendy 

  

  

— ZJAZD W! SPRAWIE TYGODNIA 
ROLNICZEGO, — (W! związku z Tygod- 
niem Rolniczym, dnia 11 listopada odbę- 
dzie się w Stołpcach Zijazd ezłonków OTO. 
i KR. dłą omówienia spraw organizacyj- 
nych i gospodarczych doby obecnej. Po- 

stłulałty rolnictwa, chwili obecnej ujmie w 
swym referacie vice-prezes OTO. i KR. p. 
Czesław Knupski. 

— URZĄD ROZJEMCZY DLA SPRIAW 
KREDYTOWYCH MAŁEJ WŁASNOŚCI 
ROLNEJ NA POW. STOŁPECKI. Wpro- 
wadzenie w życie royporządzenia Р. Рте- 
zydenta Rzeczypospolitej spowodowało ż 
dniem 1 listopada uruchomienie na terenie 
powiatu stolpeckiego Urzędu Rozjemczego 
dla spraw kredytowych małej własności. 
Przewodniczącym Urzędu został mianowa- 
ny p. Czesław Krupski, sekretarzem p. inż. 
Kraszewski. Sekiretarjat unzęduje w Sta- 
rostwie, pokój 14, we wtorki i piątki w g. 
urzędowych, zaś w poniedziałki od godz. 
10 do 13 w Urzędzie gminy Mir. 

— NAGRODY DOTKNIĘTYM KLĘ- 
SKĄ GRADOBICIA. — W związku z klę- 
5Ка gradobicia, o czem w, swoim czasie do- 
mosiliśmy, na terenie gminy nubiežewic- 

kiej, Pow. Komitet wydał 60-ciu osobom 
zapomogi w życie siewnem, w ilości 3010 
ikilogramów. 

— Z ŻYCIA POW. ZW. REZERWIS- 
TÓW POWIATU STOŁPECKIEGO. 
MW tym (tygodniu z ramienia Pow. Zw. Re- 
zerwistów ikomendant powiatowy PIP. p. 

podkomisanz Jaskórzyński dokonał inspek- 
«yj w Kołach Związku Rezerwistów w Zu- 
chowiczach i Mimze. Nia odbytych zebra- 
miaich wi tych kołach, postanowiono opodat 

kowač się na ufundowanie sztandaru Pow. 
Zw.R. oraz wyłonić z pośród członków jplu- 
tony ćwiczące. W ten sposób powstały dwa 

plutony ćwiczące w Mirze oraz jeden w 
Zuchowiczaąch. Pinojekt plutonów: ćwiczą- 
cych spotkał się w wielkiem uznaniem 
wśród wszystikiich członków tej organizacji. 

  

  

Dziś początek © godz. 2-ej! Pierwszy polski film egzoty zny na tle pow. Ossendowskiego 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

| POSTYNI 
   

   

Film całkowicie zrealizowsny w Afryce, W rol. gł. uajwiększe gwiazdy ekranu polskiego 

NORA NEY, MARJA BOGDA, ADAM BRODZISZ, EUGEN. BODO 
i WITOLD CONTI w..,.. u. wansa. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dn. św. « Żej 
  

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

Kolosalne powodzenie superprzeboju sezonu 

—BLOKD VEKUS 

  

z nader interesującą kobietą świata, sly uną 

| Marleną Dietrich 
w roli tytałowej, — Prasa całego Śwista nie ma dość słów podziwu dla tej krescji Marleny. 

Następny program: Rewelacyjny film „„FOMMY BOY". Wrol. gł. CLARK GABLE oraz „TOMMY BOY“* we własn. osobie 

  

Dźwiękowe kina Film. a 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28. 

którym mówi csły Świat Film, przewyższający wszystso dotychczas widziane 

DR, JERYEL E AR. HAVDE 
według głośnej powieści L. Stevenssna w rol gł. gezjalny mistrz mazki Fryderic March i Miriam Hopkins 

Podwójne życie człowieka! Walka dobra i zła w duszy ludzkiej. Szczyt napięcia dramztycznego, erzocyj i techudki 
Nad prozram: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o g. 4-ej ost. o g. 10.15 w dn. šwiąt. o g. 2 ei. Ceny zmitone 

Sprostowanie 
  

W tekście obwieszczeń Zarządu Wileńskiego Banku Ziemskiego w Wilnie o licytacjach publicznych nieruchomości miejskich i 
skich, zamieszczonych w numerze 264 „Słowa* z dnia 21 października 1932 roku i 

  

1932 r, z powodu omyłek drukarskich błędnie wydrukowano pozycje niżej wymienione: 

POZYCJA 
Nr. 264 na stronicy 5 w kolumnie 3 
Nr. 264 na stronicy 8 w kolumnie 3 
Nr. 264 na stronicy 17 w kolumnie 1 
Nr. 264 na stronicy 17 w kolumnie 3 
Nr. 264 na stronicy 17 w kolumnie 3 
Nr. 271 na stronicy 9 w kolumnie 3 
Nr. 271 na stronicy 14 w kolumnie 9 

co niniejszem prostuje się. 

NIEDZIELA, DNIA 6 LISTOPADA 1932 R. 
10.00: Transm. nabożeństwa z Parowozo- 

wni w Wilnie w związku ze świętem  koleja- 
rzy. 11,58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat 
meteor, 12,15: Poranek symfoniczny z Filharn. 
Warsz. W przerwie odczyt p.t. „Rola świetlic 
w życiu młodzieży”, 14,05: „Tydzień rolniczy, 
jako wyraz dążeń organizacyjnych rolnictwa 
— odczyt. 14,40: „Jak sprzedać bydło i šw'- 
nie* — odczyt. 15.00: Audycja dła wszystkich 
15.16.00: Audycja dla młodzieży. 16,25: Pol- 
skie tańce ludowe (płyty) 16,45: Kącik jęży- 
kowy, 17,00: Recital fort. 17.55: Program na 
poniedziałek. 18,00: Muzyka lekka, 18,50 „Co 
się dzieje w Wilnie* — pogad. wygł. M.'Li- 
manowski. 19.10: Pogadanka gospodarcza z 
cyklu kobieta ma głos*. 19,25: Słuchowisko. 
20.00: Koncert kameralny w wykonaniu kwzr 
tetu im. St. Moniuszki , 21,10: Wiadomości 
sportowe z Warszawy i prowincji 21,20: Kon 
cert solistów. 22,00: Muzyka tan. 22,55: Ko- 
munikat. 22,00: Muzyka taneczna. 

1 KU 
LICYTACJA 

W poniedziałek dnia 28 listopada br. 

odbędzie się o (godz. 1l-tej przed poł. w 
lokalu Sp. Akc. „Pacific, Wilmo, Domi- 
nikańska 17 licytacja należącego do firmy 
Zygmunt, Nagrodzki majątku ruchomego, 

a mianowicie: 
1) 2 traktory Muntellsaj, 

2) 4 motory Munitellsai, 
3) 8 tryjerów Mamot'a. 
Cena wywoławcza zł, 28.500. — W ra- 

zie niedojścia do skutku pierwszej lieyta- 
cji, odbędzie się miastępna o godzinę póź- 
niej od sumy zaofiarowanej. 

Maszyny oglądać można od 21 do 26 
listopada w składach spółki przy ul. Ro- "> 
sa 9 po uprzedniem zgłoszeniu. 

Sp. Akc. Składy towar. „PACIFIC'. 

| k 
Zjednocz. Kep. Górnosi. „PROGRESS* 
kopslsie: Eugenie, Hr. Lanra, Dębieńsko, 
Matylde, Andzinzja, Radzionków, Mysło- 

wice, Ferdynaud i Florentyna. 
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zsplombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wwo. 
EGZYSTUJE OD 1899 r. 

Binro: al. J giellońska 3 Те!. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 

$kład Fortopianów, Plania, Fisharmonji 

K. Dąbrowska 
7 I Y (F-ma istnieje cd r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 8, m. 11 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
Zawizdamiamy: Sz Klijenteię, iż Zskład 

Tapicersko-Dekoracyjny 

B-cia GAJLEWICZE 
został przeniesiony na ul. WIELKĄ 33. 
Przyjmujemy obstalunki przeróbki mebli 

  

  

   

„ $przedaje się 

WYDRUKOWANO OMYŁKOWO 
przy poż. Nr. 50999 Sucharczyk 
przy poż, Nr, 56561 Gałpanowicz 
Nr. pożyczki 18551 
przy pož. Nr. 365482 Karpukowia 
przy pož. Nr. 36548 Selewoniki 
przy pož. Nr. 37376 Maslowsy 
przy pož. Nr, 47029/47030 $ 3799,23 

w numerze 271 „Słowa* z dnia 

  

ZIEM 
28 pażdziernika 

WINNO BYĆ PRAWIDŁOWO 
Sucharczuk 
Gapanowicz 

18351 
Karpukowie 
Seliwoniki 
Masłowscy 
$ 13799,23 

  

  

©głoszenie 
Zarząd Konkarsowy Masy Upadłościo- 

wej Wil. T-wa Handlowo Zastawowego „Lom- 
bard* w Wilnie Biskupia 4 podsje do wia- 

domości, że w dnia 22 listopada 1932 roku 
o godz. 4 ej pp. odbędzie się ostatnie licy- 

tacja wszystkich pozostałych nie wykupio- 

nych zastawów 

  

EEEE -- O .. 

Lekarze Detaliczna 
cnzanwwwnnam Sprzedaż mesła wybo- 

DOKTOR rowego I gat. po hui- 
towej cenie, kilogram 
zł. 3.50 gr poleca Wł. 
Czerwiński, Wileńska 
42 vis s vis Placu Orze 

żeldowicz 
chor.skórne, wenerycz - 

narządów  moczo- ne, 
wych, od 9 do 1, 5 — RAE 

8 wiecz. Ę: == 
DOKTOR Wydry 

ZELDOWICZOWA para rocznych wych>- 
kobiece, weneryczne, wane w niewoli, bar- 
narządów . moczowyś dzo łaskawe—do sprze- 
od 12 — 21 0d 4—6 dania z braku pomies:- 

ul. Mickiewicza 22 czenia Derewnicka 30 

tel. 277. 22   

  

Br. Hanrykiewiczówa 
  

Tekcje 
Choroby skórne, lecze- THENNEWNE UWE 

nie włosów, kosmetyka "AJD RR RE ARGE 

lekarska i operacje ko Legons 

OR de frangais 
Przyjm. 11 — 12; 5 — 
6 Wileńska 33 m. 1.— 

Z powodu wyjazdu na 

stałe do Warszawy w 

mėtiode facile, progrės 
certa'ns, Montwiłłowski 
zaułek 21 — 3. 

RANE przerwie przy- Dyslomowana 

e za Aa k muzy ki — 
SR uczenica Śliwińskiego 

DOKTOR daje lekóje gry AE. 

Błumowicz pinowe. — Zygnan- 
horoby weneryczne — towska 4 — 10. 
kórne 1 a == r 
WIELKA 21, tel. LAAAAAAAAAAAARAAAAMAS 

ой 9 — 113 — 8 ° a 

W.Z.P. 23. mmęSKałe 
В POKÓJ 

КуРно umaebiowany . 
4 z wszystkiemi wygoda 

i SPRZEDAŹ mi z utrzymaniem lub 
" bez do wynajęcia tanio, 

Sprzedam Zygmuntowska 22 — 4. 
lub zamienię ZE 

folwark na dom w Wil- MIESZKANIA 

nie, 52 ha w obrębie od 2 do 5 pokoi z wy= 

miasteczka  Holszany. godami do wynajęcia 

Bliższe inf.rmacjc: Wil- _, Od zaraz. — 

no, zaułek Krupuiczy Ofiarna nr. 2 wiado- 

5 m. 15. G lpern od mość u dozorcy. 

godz. 5 pp. 
  

-MIESZKANIA 
od zaraz 3 - pokojowe 

i semo- Z wygodami. Krakow- 
u. ska 51. — Wiadomość 

u dozorcy. 

MIESZKANIE 
- 3 —4 pokojowe Świe- 

žo odremontowane do 
mec Chocimska 
12—:2, 

  

lustro tremo 
war. Tamże pokój | 
meblowauy do wynaję- 
cia. Dąbrowskiego 5 
— 1. 
  

DOM 
drewniany z 600 są*- 
niami zagospodarowa- 
nej ziemi, posiada wo- 
dociąg i elektryczność, 
sprzedam zarsz w Wi- 

MIESZKANIE 
DO WYNAJĘCIA 

  

  

kiem Alo Libri 
Jedynie KREM ALOMA LIBERTI zawie- 

ra czynną substancję radioaktywną, która ma- 
daje twarzy świeży, młodzieńczy wygiąd i po- 
woduje stopniowe zanikanie zmarszczek i siał 
dowań skóry, nie wytwarzając przytem  skut- 
ków ubocznych. Krem ALOMA posiada pcza- 
tem wytworny zapach, chroni cerę od ujen- 
nych zmian atmosferycznych i usuwa  wszel- 
kie pryszcze, a jednocześnie służy jake wy- 
śmienity podkład pod puder. 

    

NAJUPORCZYMSZE | 
+BÓLEGŁOW 

  

  

  
    
  

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
cobiseg kosnerwuje, doskonali, odšwieža, > 
sitwa jaj skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, Wyszcza- 
plsjący (panie). Natryski „Hormona” wedłsę 
prosi. Spukla. Wypadanie włosów, łupież. - 
dywiduałne dobieranie kosmetyków do £z- 

dzj gary. Ostatnie zdobycze kosmetyki - 
cjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
W. Z.P.     

MIESZKANIA 
DG  WYNAJĘCIĄ 

z6i 3 pok. z wyga- 
dami.— Ul. Jasińskiego 
nr. 7. 

MIESZKANIE 
DO _ WYNAJĘCIA 
2 pokoje t 5 pckoi 

Sincka 17 od 3—5 pp. 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanis 2 i 4 poko 
jowe z kuchuiami — 
Wolne cd podatku lo- 
ksiowego — przy Placn 
św. Piotra | Pawła nr. 
5 — 1 u właścicieja. 

  as 

Różne 

umacz przysięgły 
DB. Rabinowicz 

przeprowadził się ua 
ul. Rudniceą 9, tłum. 
z żydowskiego, hebraj 
sziego, włoskiego i hi. 
szpansk. cd 4 do 6 = 

  

5 pokojowy 
domek z wygodsmi i 
ogródkiem — Jasna 15 
(Zwierzyniec). 

  

As i ko PIANINA 
kiemi  nowoczesnemi T. Korecki 
wygadami do wynajęcia 
Wileńska 32 m. 5 

DO WYNAJĘCIA _ 

Wielka 54 — 4 wyne- 
jem, reperacja i nastra- 
janie—ceny rekłamawe 

  

. = ń Kole. od zaraz 5 pokoi z ele- 5 - P O K 0 J ÓW OSOBA 
ES ktrycznością, kuchnią i MIESZKANIE INTELIGENTNA 

Sawicki przedpokojem. Kalwa- Świeżo odnowione ZE šieną į schorowans — 
a -- ryjska 19. Dewiedzieć wszelkiemi wygodami . najzupełniej opaszczs. 

50M się na miejscu m, Nr. 1, Wilkomierska Sa. na żyjące fi tylko e 
ч == =- łaski uczciwej sługł,   

na dogodnych warun MIESZKANIA Mieszkanie która ją ze skromnego 

  

  

ps cenach najniższych. mękę opada fiość do wynajęcia 6 poko: 2 pokoje z kuchnią do swego zarobku atrzy- 
WYYYYYYYYYYSYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWYYY) „jemską. Sosnowa 9-a jowe na parterze i na wynajęcia. Dowisdzieć muje, dziś woła о ро- 

m.2 piętrze z wygodami się Białostocka 6 — 1 moc. — Proszę o skła- 
FABRYKA M E B LI Ža 6 .. — Gdańska 6, Spytać u codzisnnie od 3 popol. danie oliar pod Iierą 

P. do Redakcji „Słowa” i SKŁAD 

W. WILENKIN I š-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Е wlino, ul. Tatarska 20, 
8 dom własny. Istnieje od 1843. 

| Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 

$ angielskie, kredensy, sioły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

t t.p. Ceny znacznie zniżone, 

dozorcy. do 430 
Nabędę dom 

w cenie do 40.000 zł. 
w dzielnicy Zwierzi- 
niec, Antokol, Pohn- 
lauka lub blisko cent: 
rum. Pożądany ogród 
owocowy. Pośredników 
wykluczam. Oferty dla 
okaziciela dowodu 0s0- 
bist, Nr. Q157]11A57MT1 
Poste res! 

— WEKSELKI ULOTNIŁY SIĘ. Dob- 
kowski Zelek przyszedł ze skargą do kiomi- 

sarjatu PP., że w dniu 31 paźdz, jacyś że- 
bracy skradli mu dwa weksle po 50 zł. 

— KRADZIEŻ DESEK. — Właściciel 
tartaku IKusznier Michał, w dniu 1 bm. zła 

pał na gorącym uczynku kradzieży desek 
Łozowskiego Konstantego,  ikłtóry oprócz 
kradzieży desek pobił stróża tartaku, wo- 

  

Przekazy pieniężne i przesyłki do Z.$.S.R. 

Przedstawicielstwo handlowe ZSSR podaje do wiadomo- 
ści, iż ceny towarów „Torgsinu* zostały znacznie zniżoite. 
Magazyny „Torgsinu* rozporządzają dużym  asortymentem 
towarów. Przekazy pieniężne na „,Torgsin* przyjmują nastę- 

pujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udziałe- 

wy i Powszechny Bank Kredytowy, które gwarantują szyo- 

  

  

  

      
  

  

bec dz został zatrzymany przez komi- -- kie załatwienie przekazów. Walutę można również przesyłać 

sarjat PP. vanų : RER: $ргае ; w NR Ea a odnośnych oddziałów a 

przy „Gosbanku“. Przesyłkami żywnościowemi zaji | się 

J i AU) Ai NN i A z AB RJGIE e aż Sk „loan palace) Bratz > ją sie 

Ž 
ki: meble feld“ Bielaūska 5, zaś przesyłkami odziežowemi „B-Cla jabi- 

Dr. A. WE YK we wszystkich zptekach i bisrko, | kowscy“ Bracka 25. Informacyj o przekazach pieniężnych o- 

POWRÓCIŁ składach aptecznych znanego lornetka | raz przesyłkach żywnościowych i towarowych jak również 

ul Sadawa 3 w Baranowiczach środka od odcisków szać się t piśmiennych informacyj (cennik i t.p.) Po otrzymaniu znaczka 

Choroby weneryczne, skórne. pł iowe m. 8 od g pocztowego udziela Przedstawicielstwo Handlowe ZSSR, War- 

Przyjmuje: w g, 7.30 — 8 30 r. 3—5 pp. 7—9 w. 4.ej popoi Czawa, ul. Koszykowa 4, tel. 906-66.     
    

3 Prow. A. PAKA, 
i VE S IIS IIS) 

K Ani m RES TPSIASS S 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA'. 

2 Link iki ii 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyfski. 
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